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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 5173/QĐ-UBND Hữu Lũng, ngày 11 tháng 11 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh sách trúng tuyển bổ sung hợp đồng lao động  
trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 
3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban 
hành Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức 
số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; 

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn danh mục 
khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo 
dục phổ thông công lập; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp 
quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1725/QĐUBND ngày 06/9/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu hợp đồng lao động trong các 
đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020; 

Căn cứ Thông báo số 106/TB-UBND ngày 30/9/2019 của UBND huyện 
Hữu Lũng về việc xét tuyển bổ sung hợp đồng lao động tại các đơn vị trường học 
thuộc UBND huyện năm học 2019 - 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại Tờ trình số 
559/TTr-NV ngày 04/11/2019 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt 06 thí sinh trúng tuyển hợp đồng lao động theo quy 
định của Bộ Luật lao động làm giáo viên hợp đồng tại các đơn vị trường học 
thuộc UBND huyện Hữu Lũng năm học 2019 - 2020, trong đó: 

- Hợp đồng lao động ở vị trí việc làm giáo viên Tiểu học: 05 thí sinh. 

- Hợp đồng lao động ở vị trí việc làm giáo viên Mầm non: 01 thí sinh. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Chế độ tiền lương trả cho lao động hợp đồng được xác định tương 
quan đối với viên chức có cùng trình độ, vị trí việc làm theo quy định hiện hành. 
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Tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) phải đảm bảo không thấp hơn mức 
lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Cụ thể: 

- Đối với Hợp đồng lao động ở vị trí việc làm giáo viên Mầm non thực hiện 
việc ký hợp đồng là 12 tháng và hưởng các chế độ theo quy định tại Nghị định số 
06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn chưa 
đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. 

- Đối với hợp đồng lao động ở vị trí việc làm giáo viên Tiểu học thực hiện 
việc ký đồng đến hết ngày 30/6/2020 và hưởng tiền lương theo thang bảng lương của 
ngạch bậc đào tạo (bao gồm: lương cơ bản, phụ cấp khu vực, phụ cấp ưu đãi theo 
cấp học) và được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp theo quy định. 

Điều 3. Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm niêm yết công khai danh sách 
thí sinh trúng tuyển bổ sung hợp đồng lao động, thông báo kết quả thí sinh trúng 
tuyển bổ sung hợp đồng lao động năm học 2019 - 2020 theo quy định. 

Điều 4. Hiệu trưởng các đơn vị trường học có trách nhiệm: 

Thực hiện nghiêm việc ký hợp đồng theo yêu cầu tại Công văn số 
801/UBND-NC ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn (gửi kèm theo Quyết 
định này). 

Điều 5. 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 bổ sung hợp đồng lao động năm học 
2019 - 2020, 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:                                                                                    
- Như Điều 5 (t.h);                                                                                        
- Sở Nội vụ; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, NV.                                                                

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Long Văn Sơn 
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