
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:   1403  /UBND-NC Lạng Sơn, ngày 31  tháng  12  năm 2019 

V/v tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên 
  đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH  
           từ năm 2015 trở về trước 

 
Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 
Thực hiện văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về 

tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và Bảo hiểm xã hội 
từ năm 2015 trở về trước; xem xét Báo cáo số 484/BC-SNV ngày 09/12/2019 của 
Sở Nội vụ về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và 
đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, 
Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện như sau: 

1. Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách 

- Giáo viên đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại các cơ 
sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đã có thời gian đóng Bảo hiểm xã 
hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (liên tục hoặc không liên tục) 
làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trước ngày 
31/12/2015. 

- Hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế (định mức người làm việc). 

- Có trình độ, năng lực chuyên môn theo đúng yêu cầu của chức danh nghề 
nghiệp dự kiến tuyển dụng theo quy định.  

2. Thẩm quyền tuyển dụng 

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, căn cứ thẩm quyền phân 
cấp thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và 
đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước theo quy định. 

 3. Tổ chức thực hiện 

 a) Đối với những đơn vị đã tổ chức xong kỳ thi tuyển, xét tuyển viên chức 
năm 2019: 

Trên cơ sở số biên chế được giao và số lượng người làm việc hiện có, các cơ 
quan, đơn vị khẩn trương rà soát, xác định vị trí việc làm còn thiếu, xây dựng nhu 
cầu tuyển dụng viên chức gửi về Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 
để thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và 
đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước theo quy định. 
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b) Đối với những đơn vị đã được phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên 
chức năm 2019 và chuẩn bị tổ chức tuyển dụng bổ sung: 

- Những vị trí tuyển dụng có giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng được xem 
xét tuyển dụng đặc cách, các cơ quan, đơn vị thực hiện xét tuyển đặc cách trước. 

- Sau khi thực hiện xong kỳ tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng 
lao động có đóng Bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015, nếu cơ quan, đơn vị 
không tuyển dụng được đủ nhu cầu tuyển dụng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê 
duyệt thì cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thi tuyển, xét tuyển. Giáo viên hợp đồng 
không trúng tuyển qua xét tuyển đặc cách được tham gia thi tuyển hoặc xét tuyển 
theo quy định.  

c) Về quy trình xét tuyển đặc cách được thực hiện theo quy định tại Nghị định 
số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Nghị định số 161/2018/NĐ-
CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. 

 d) Thời gian hoàn thành: trước ngày 31/3/2020  

đ) Kết quả việc thực hiện tuyển dụng đặc cách của cơ quan, đơn vị báo cáo 
UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/4/2020. 

4. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 
UBND các huyện, thành phố thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã 
có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước theo 
quy định; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả tuyển dụng đặc cách trong tháng 
4/2020. 

 (Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ được gửi kèm 
trên hệ thống VNPT-iOffice). 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành 
phố khẩn trương triển khai và nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng: TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(HXĐ).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Dương Xuân Huyên
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