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THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng bổ sung viên chức huyện Hữu Lũng năm 2020
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
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 Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh 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 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 975/SNV-CCVC ngày 13/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh
Lạng Sơn về việc rà soát, đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức, viên
chức năm 2020.
Căn cứ kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020, UBND huyện đã tuyển
dụng được 58/72 chỉ tiêu tuyển dụng được UBND tỉnh phê duyệt ( thiếu 14 chỉ
tiêu). Do vậy, UBND huyện Hữu Lũng thông báo tuyển dụng bổ
sung viên chức năm 2020 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung:
Chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 là 14 chỉ tiêu viên chức
giáo viên tiểu học, trong đó:
- Vị trí giáo viên Trung học cơ sở hạng III, mã V.07.04.12; 01 chỉ tiêu (Giáo
viên Toán – Lý hoặc Sư phạm Lý).
- Vị trí giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.08: 03 chỉ tiêu (Giáo viên
Văn hóa; Giáo viên Âm nhạc và giáo viên Ngoại ngữ “Tiếng anh”).
- Vị trí giáo viên Mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06: 10 chỉ tiêu.
(Chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung cụ thể của từng đơn vị theo biểu đính kèm).
2. Đối tượng tuyển dụng bổ sung:
Thí sinh đáp ứng được yêu cầu về trình độ, chuyên ngành của vị trí việc
làm, đã tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Hữu Lũng năm 2020 và có kết
quả điểm bài thi vòng 02 đạt từ 50 điểm trở lên không trúng tuyển tại kỳ tuyển
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dụng, nếu có nhu cầu tuyển dụng bổ sung thì kê khai phiếu đăng ký dự tuyển (lần
02) theo mẫu đính kèm thông báo này. Lưu ý mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01
phiếu.
3. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển:
Người trúng tuyển bổ sung là người đáp ứng các điều kiện sau:
a) Đáp ứng được yêu cầu về trình độ, chuyên ngành của vị trí việc làm cần
tuyển.
b) Có kết quả điểm bài thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 đạt từ
50 điểm trở lên, người trúng tuyển là người có số điểm vòng 2 cộng điểm ưu
tiên cao nhất trong số thí sinh đăng ký vào cùng một đơn vị.
c) Trường hợp có 02 người có điểm cao nhất bằng nhau (điểm bài thi vòng
2 cộng điểm ưu tiên) tại vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi
vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển, nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch
UBND huyện quyết định người trúng tuyển.
4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển (lần 02):
a) Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển (lần 02): Từ ngày 21/10/2020
đến hết ngày 01/11/2020, trong giờ hành chính, ngày làm việc.
Không xem xét giải quyết phiếu đăng ký dự tuyển (lần 02) sau thời gian
quy định nêu trên.
b) Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển (lần 02): Thí sinh nộp phiếu trực
tiếp tại Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng, tầng 2, nhà 5 tầng trụ sở UBND huyện.
Nhu cầu tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 được thông báo công
khai trên Trang thông tin điện tử, trên hệ thống phát thanh của huyện và niêm
yết tại trụ sở UBND huyện.
Nơi nhận:
- Các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng;
- Trung tâm VHTT&TT;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, HSTD.
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