
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-GDĐT 

V/v tiếp tục rà soát vị trí việc 

làm của các cơ sở giáo dục để 

đề xuất chỉ tiêu cử tuyển ngành 

sư phạm năm 2022 

Hữu Lũng, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ 

Quy định về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; Hướng 

dẫn số 10/HD-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện 

quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 747/SGDĐT-GDTXCN ngày 

25/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tỉnh Lạng Sơn về việc đề xuất chỉ tiêu cử 

tuyển đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2022; 

 Ngày 28/3/2022, Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng đã ban hành Văn bản 

số 395/UBND-GDĐT về việc đề xuất chỉ tiêu cử tuyển đối với học sinh, sinh 

viên là người dân tộc thiểu số năm 2022. Sau khi xem xét, tổng hợp đề xuất chỉ 

tiêu cử tuyển năm 2022 của các xã, thị trấn, đến thời điểm hiện tại chưa có xã, 

thị trấn nào đăng ký chỉ tiêu cử tuyển năm 2022. 

Thực hiện Công văn số 1225/SGDĐT-GDTXCN ngày 06/5/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục rà soát vị trí việc làm của các cơ 

sở giáo dục để đề xuất chỉ tiêu cử tuyển ngành sư phạm năm 2022, góp phần bổ 

sung nguồn nhân lực đáp ứng việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

2018. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục 

rà soát vị trí việc làm của các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, đặc biệt là vị trí 

giáo viên môn Tin học, môn Tiếng Anh và gửi bổ sung nhu cầu đăng ký chỉ tiêu 

cử tuyển ngành sư phạm năm 2022 về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Giáo 

dục và Đào tạo) trước ngày 16/5/2022 để tổng hợp báo cáo tỉnh. 

(Có phụ lục kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện;     

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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