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THÔNG BÁO 

Chuyển đơn vị đăng ký dự tuyển trong kỳ 

tuyển dụng viên chức huyện Hữu Lũng năm 2020 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-

CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển 

dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực 

hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, 

bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, 

viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

và thực hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện năm 2020;  

Căn cứ Văn bản số 706/UBND-THNC ngày 27/6/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thống nhất kết quả xét tuyển đặc cách đối với giáo viên có hợp 

đồng lao động trước ngày 31/12/2015 tại UBND huyện Hữu Lũng; 

Xét đề nghị của Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng. 

 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC THÔNG BÁO: 

 

1. Đối với vị trí việc làm giáo viên Tiểu học hạng III trường Phổ thông dân 

tộc bán trú Tiểu học 1 xã Thiện Tân; giáo viên Mầm non hạng IV xã Yên Thịnh 

và Mầm non xã Hòa Bình:  

Trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 có nhu cầu tuyển dụng mỗi đơn 

vị 01 chỉ tiêu. Căn cứ kết quả xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp 

đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước đã được UBND tỉnh 

công nhận kết quả xét tuyển đặc cách thì vị trí việc làm tại 03 đơn vị nêu trên đã 

có thí sinh được tuyển dụng vào viên chức không qua thi tuyển nên đã hết nhu 

cầu tuyển dụng.  
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Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh, UBND huyện thông báo tới những 

thí sinh đã đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm đối với giáo viên Tiểu học hạng 

III trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học 1 xã Thiện Tân và giáo viên Mầm 

non hạng IV xã Yên Thịnh và Mần non xã Hòa Bình được biết. Nếu thí sinh đã 

đăng ký dự tuyển vị trí việc làm tại 03 đơn vị nêu trên có nguyện vọng tiếp tục 

tham gia dự tuyển các vị trí việc làm có chuyên ngành đào tạo phù hợp tại các 

đơn vị trường khác có nhu cầu tuyển dụng thì đến phòng Nội vụ để được hướng 

dẫn làm thủ tục chuyển đơn vị đăng ký dự tuyển. 

2. Thời gian làm thủ tục chuyển đơn vị đăng ký dự tuyển đến hết ngày 

10/7/2020 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc). Nếu hết thời gian nêu 

trên những thí sinh đã đăng ký dự tuyển tại 03 đơn vị nêu trên mà không hoàn 

thiện thủ tục chuyển đơn vị đăng ký dự tuyển thì coi như không còn nhu cầu tham 

gia dự tuyển. 

Gửi kèm:  

- Danh sách các thí sinh đăng ký đơn vị tuyển dụng đã hết nhu cầu tuyển 

dụng dụng viên chức năm 2020 (Giáo viên Tiểu học hạng III,  Mã số V.07.03.08 

và giáo viên Mầm non hạng IV, Mã số V.07.02.06.). 

- Danh sách các đơn vị đã hết nhu cầu tuyển dụng. 

 

UBND huyện Hữu Lũng thông báo để thí sinh biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                
- Thí sinh dự tuyển;                                                       

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HSTD. 

TM.  CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Trần Quốc Phong 
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