
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2020 

   V/v thống nhất kết quả xét tuyển 

đặc cách đối với giáo viên có 

hợp đồng lao động trước ngày 

31/12/2015 tại UBND huyện 

Hữu Lũng 

 

Kính gửi: UBND huyện Hữu Lũng 

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ 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 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí 

đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ 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. 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số  289/TTr-SNV ngày         

22 tháng 6 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất kết quả xét tuyển đặc cách đối với giáo viên có hợp đồng lao 

động trước ngày 31/12/2015 vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND 

huyện Hữu Lũng đối với 06 thí sinh, cụ thể: 

a) Giáo viên tiểu học hạng III (mã chức danh nghề nghiệp V.07.03.08): 01 

thí sinh, bà Hoàng Thị Ly sinh ngày 28/11/1985, trình độ Đại học, chuyên ngành 

Giáo dục tiểu học, đơn vị đăng ký dự tuyển: Trường PTDTBT Tiểu học 1 xã 

Thiện Tân trực thuộc UBND huyện Hữu Lũng, điểm kiểm tra, sát hạch: 68,6 

điểm. 

b) Giáo viên mầm non hạng IV (mã chức danh nghề nghiệp V.07.02.06): 

05 thí sinh, cụ thể: 

- Bà Nông Thị Hồng, sinh ngày 07/11/1984, trình độ Trung cấp, chuyên 

ngành Giáo dục mầm non, đơn vị đăng ký dự tuyển: Trường Mầm non xã Minh 

Sơn trực thuộc UBND huyện Hữu Lũng, điểm kiểm tra, sát hạch: 57 điểm. 
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- Bà Hồ Thị Kim Hằng, sinh ngày 02/9/1989, trình độ Trung cấp, chuyên 

ngành Giáo dục mầm non, đơn vị đăng ký dự tuyển: Trường Mầm non Vĩnh 

Thịnh trực thuộc UBND huyện Hữu Lũng, điểm kiểm tra, sát hạch: 63,3 điểm. 

- Bà Ngô Thị Huế, sinh ngày 02/7/1993, trình độ Đại học, chuyên ngành 

Giáo dục mầm non, đơn vị đăng ký dự tuyển: Trường Mầm non xã Yên Thịnh 

trực thuộc UBND huyện Hữu Lũng, điểm kiểm tra, sát hạch: 75,5 điểm. 

- Bà Nông Thị Phượng, sinh ngày 22/6/1986, trình độ Trung cấp, chuyên 

ngành Giáo dục mầm non, đơn vị đăng ký dự tuyển: Trường Mầm non xã Yên 

Bình trực thuộc UBND huyện Hữu Lũng, điểm kiểm tra, sát hạch: 54 điểm. 

- Bà Luận Thị Thùy Trang, sinh ngày 15/11/1995, trình độ Trung cấp, 

chuyên ngành Giáo dục mầm non, đơn vị đăng ký dự tuyển: Trường Mầm non 

xã Hòa Bình trực thuộc UBND huyện Hữu Lũng, điểm kiểm tra, sát hạch: 71,2 

điểm. 

2. Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng có trách nhiệm thực hiện quy trình 

tuyển dụng viên chức theo quy định pháp luật hiện hành trước khi quyết định 

tuyển dụng theo thẩm quyền./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: THNC, 

KGVX, TT THCB 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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