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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt thí sinh trúng tuyển bổ sung hợp đồng lao động 

 theo qui định của Bộ Luật lao động làm giáo viên giảng dạy  
tại các đơn vị trường học năm học 2018- 2019 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 18/6/2012; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban 
nhân dân 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 1614/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu lao động hợp đồng trong 
các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019; 

Căn cứ Văn bản số 801/UBND-NC ngày 24/8/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn về việc ký hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại 
các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 25/02/2019 về xét tuyển hợp đồng lao động làm 
giáo viên tại các đơn vị trường học thuộc UBND huyện Hữu Lũng năm học 
2018 – 2019 (lần 3); 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt 20 thí sinh trúng tuyển bổ sung hợp đồng lao động theo 

quy định của Bộ Luật lao động làm giáo viên tại các đơn vị trường học thuộc 
UBND huyện Hữu Lũng năm học 2018 - 2019, trong đó:  

- Hợp đồng lao động ở vị trí việc làm giáo viên Trung học cơ sở: 02 thí 
sinh.  

- Hợp đồng lao động ở vị trí việc làm giáo viên tiểu học: 03 thí sinh.  
- Hợp đồng lao động ở vị trí việc làm giáo viên mầm non: 15 thí sinh.  

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 
 

Điều 2. Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm niêm yết công khai danh sách 
thí sinh trúng tuyển hợp đồng lao động, thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển 
hợp đồng lao động năm học 2018 - 2019 theo quy định; phối hợp với phòng 
Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trường học thực hiện 
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việc ký kết hợp đồng lao động và thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên 
hợp đồng lao động đảm bảo đúng quy định, tổng hợp báo cáo UBND huyện 
danh sách lao động hợp đồng đã ký hợp đồng. 

Hiệu trưởng các đơn vị trường học có thí sinh trúng tuyển hợp đồng lao 
động năm học 2018 -2019 thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động đảm bảo 
đúng số lượng, cơ cấu như đã được phê duyệt và theo quy định của Bộ Luật Lao 
động; thời hạn hợp đồng lao động, chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp 
đồng lao động và nguồn kinh phí chi trả thực hiện theo quy định.  
 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, các Trưởng phòng: 
Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo huyện, Hiệu trưởng các đơn 
vị trường học có thí sinh xét trúng tuyển hợp đồng lao động năm học 2018 – 
2019, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các thí sinh có tên trong danh 
sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận:                                                                                    CHỦ TỊCH                                     
- Như Điều 3;                                                                                         
- Sở Nội vụ; 

- TT HĐND huyện;  
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT,  NV.                                                                 
                                                                                     Long Văn Sơn 
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