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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lộc Bình, ngày 18 tháng 9 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ 

trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 

  

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

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

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định 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 Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu lao động hợp đồng làm công việc 

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

2018 – 2019; 

 Căn cứ Tờ trình số 143/TTr-HĐXT ngày 14/9/2018 của Hội đồng xét tuyển về 

việc đề nghị phê duyệt kết quả xét tuyển lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn, 

nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019, 

UBND HUYỆN LỘC BÌNH THÔNG BÁO: 

 1. Kết quả xét tuyển xét tuyển lao động hợp đồng làm công việc chuyên 

môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-

2019 cụ thể như sau: 

+ Vị trí lao động hợp đồng giáo viên THCS: xét tuyển được 05 cá nhân. 

+ Vị trí lao động hợp đồng giáo viên Tiểu học: xét tuyển được 07 cá nhân; 

01 vị trí giáo viên Toán – Tin (Tin học) không có hồ sơ đăng ký nên không có cá 

nhân trúng tuyển. 

+ Vị trí lao động hợp đồng giáo viên Mầm non: xét tuyển được 16 cá nhân 

+ Vị trí lao động hợp đồng giáo viên THPT (Trung tâm GDNN-GDTX): xét 

tuyển được 02 cá nhân. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

 2. Thông báo này được đăng trên trang Thông tin điện tử của huyện và niêm 

yết tại phòng Nội vụ huyện Lộc Bình./. 

Nơi nhận:                                                                    

- TT HU, TT HĐND; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Hội đồng xét tuyển HĐLĐ; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu:VT 
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