
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH GIA 

 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Gia, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc xét tuyển hợp đồng lao động làm công việc 

 chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo  

năm học 2021 - 2022 

 

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

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

1659/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc 

phê duyệt nhu cầu hợp đồng giáo viên năm học 2021- 2022 theo Nghị quyết số 

102/NQ-CP trên địa bàn huyện Bình Gia; 

Căn cứ Công văn số 801/UBND-NC ngày 24/8/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 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, 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÔNG BÁO: 
 

I. NHU CẦU TUYỂN HỢP ĐỘNG LAO ĐỘNG 

1. Số lượng chỉ tiêu tuyển hợp đồng lao động 

Tổng số lao động cần hợp đồng là 09 chỉ tiêu, trong đó: 

- Giáo viên THPT (Trung tâm GDNN – GDTX): 01 người; 

- Giáo viên Tiểu học:     02 người; 

- Giáo viên Mầm non:     06 người. 

 (Có biểu chi tiết kèm theo) 

2. Hình thức hợp đồng, thời hạn hợp đồng 

- Đối với các cấp học Tiểu học, Trung học phổ thông: 

Việc thực hiện hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các 

trường học cấp Tiểu học, Trung học phổ thông thời hạn ký hợp đồng dưới 12 

tháng. 

- Đối với cấp học Mầm non: 

Việc thực hiện hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các 

trường Mầm non là loại hợp đồng có xác định thời hạn 12 tháng. Sau 02 lần ký 
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hợp đồng 12 tháng liên tiếp, nếu cơ quan, đơn vị vẫn có nhu cầu ký tiếp hợp 

đồng thì sẽ thực hiện ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đến khi 

trường không còn nhu cầu hợp đồng (giảm chỉ tiêu hợp đồng do giảm quy mô 

trường học, số lớp, số học sinh; khả năng hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm 

hoặc lý do sức khỏe của người lao động hợp đồng…) thì thực hiện chấm dứt hợp 

đồng lao động theo quy định. 

3. Nguyên tắc ký hợp đồng lao động 

Thực hiện ký hợp đồng lao động theo các nguyên tắc sau: 

- Người được ký hợp đồng lao động phải đảm bảo sức khỏe thực hiện 

công việc; có đủ trình độ, tiêu chuẩn theo quy định của vị trí việc làm cần hợp 

đồng lao động; 

- Việc ký hợp đồng lao động cùng một vị trí việc làm giữa các năm phải 

thực hiện ưu tiên những người đã ký hợp đồng lao động làm việc ở năm trước 

liền kề; người có tổng thời gian hợp đồng lao động nhiều năm liên tục, trong 

thời gian ký hợp đồng lao động được nhận xét hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

người có kinh nghiệm, thời gian công tác phù hợp vị trí việc làm cần hợp đồng 

lao động. (Ưu tiên người đã ký hợp đồng lao động làm việc đã được UBND 

huyện phê duyệt ở năm trước liền kề tại đơn vị mà năm nay đơn vị đó vẫn có 

nhu cầu hợp đồng). 

4. Chế độ tiền lương  

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. 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. 

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

1. Điều kiện chung 

Người đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động phải có đủ các tiêu chuẩn về 

phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và 

có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín 

ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển: 

a) Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại huyện Bình Gia, 

tỉnh Lạng Sơn từ đủ 24 tháng trở lên; 

b) Đủ 18 tuổi trở lên; 

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; 

d) Có lý lịch rõ ràng; 

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần hợp 

đồng; 

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. 
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g) Nếu đã hợp đồng lao động năm học 2020-2021 thì phải được đánh giá 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

2. Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí hợp đồng lao động 

Tốt nghiệp Đại học sư phạm (đối với giáo viên Trung tâm GDNN - 

GDTX); Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng sư phạm trở lên (đối với giáo viên Tiểu 

học), Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên (đối với giáo viên Mầm non) trở lên 

và có chuyên ngành đúng với vị trí việc làm cần hợp đồng. 

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển 

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết 

định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

1. Đơn xin hợp đồng lao động (đăng ký theo đơn vị); 

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

3. Bản sao giấy khai sinh; 

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị 

trí có nhu cầu hợp đồng lao động; 

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong dự tuyển (nếu có) được 

cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

6. Bản sao Sổ hộ khẩu; 

7. Bản sao các Quyết định, các hợp đồng lao động đã thực hiện, các bản 

nhận xét đánh giá hàng năm của người đứng đầu đơn vị sử dụng lao động (đối 

với các trường hợp đã thực hiện ký hợp đồng lao động làm công việc phù hợp 

tại các đơn vị); 

8. Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có); 

9. Bản nhận xét, đánh giá phân loại năm học 2020-2021 (nếu có); 

10. 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại người nhận. 

Lưu ý: 

- Các bản sao có chứng thực của cấp có thẩm quyền; 

- Mỗi cá nhân chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một trong số 

các đơn vị trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện có nhu cầu tuyển hợp 

đồng lao động phù hợp với yêu cầu của vị trí cần hợp đồng. Nếu thí sinh nộp hồ 

sơ đăng ký vào từ 02 đơn vị trở lên sẽ bị loại. 

- Các thí sinh sẽ nộp giấy khám sức khỏe nếu trúng tuyển. 
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IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG 

KÝ DỰ TUYỂN 

- Từ ngày 24/8/2021 đến ngày 29/8/2021; 

- Tại Phòng Nội vụ huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; trong giờ hành chính 

của các ngày làm việc kể cả ngày nghỉ (Thứ 7, Chủ nhật). 

Chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào những đơn vị có nhu cầu hợp 

đồng lao động. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có 

trách nhiệm thực hiện niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở nơi làm việc 

của cơ quan, đơn vị đến khi hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm đăng tải Thông báo 

này trên trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia theo địa 

chỉ binhgia.langson.gov.vn 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện có trách nhiệm 

đưa tin nội dung Thông báo này trên hệ thống phát thanh và truyền hình của 

huyện. 

4. Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm: 

- Thực hiện niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở UBND huyện; 

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, tổng hợp hồ sơ đăng ký dự 

tuyển theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh các tổ chức, cá 

nhân liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ huyện Bình Gia qua số điện thoại 

0368345688 (gặp ông Lương Huy Anh) để xem xét, tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện kịp thời xử lý theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;           (B/c) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng GD và ĐT huyện; 

- Phòng VH-TT huyện (Cổng TTĐT); 

- TT VH-TT và TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị có nhu cầu; 

- Thông báo công khai; 

- Lưu: VT, NV. 

  CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Bùi Hoàng Nam 
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