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TP. Lạng Sơn,  ngày 08 tháng 10 năm 2019 

THÔNG BÁO 
Về việc thí sinh trúng tuyển hợp đồng lao động chuyên môn,  
nghiệp vụ trong các đơn vị trường học công lập trực thuộc  

UBND thành phố năm học 2019-2020 

 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh 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; 

Căn cứ Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 15/9/2019 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố 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 
công lập thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn năm học 2019-2020; 

Căn cứ Thông báo số 949/TB-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Lạng Sơn về việc tuyển lao động hợp đồng trong các đơn vị sự 
nghiệp Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố năm học 
2019-2020; Thông báo số 984/TB-UBND ngày 02/10/2019 của Uỷ ban nhân dân  
thành phố Lạng Sơn về kết luận cuộc họp Hội đồng xét duyệt lao động hợp đồng 
trong các đơn vị trường học công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng 
Sơn Năm học 2019-2020, 

 

HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 

THÔNG BÁO 
 

1. Tổng số thí sinh trúng tuyển lao động hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ 
trong các đơn vị trường học công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn 
năm học 2019-2020  là:  31 thí sinh (Trong đó: Giáo viên: 30;  nhân viên văn thư: 
01). Cụ thể: 

-  Cấp Mầm non: 14 trường hợp  Giáo viên. 

-  Cấp Tiểu học:      12 trường hợp (Giáo viên: 11;  nhân viên văn thư: 01). 

- Cấp THCS:           05 trường hợp giáo viên. 

(Có danh sách trúng tuyển kèm theo). 

2. Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố; phòng Giáo dục và Đào tạo; 
các đơn vị trường học công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, 
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niêm yết công khai danh sách thí sinh trúng tuyển lao động hợp đồng tại trụ sở cơ 
quan, đơn vị và thông báo kết quả xét tuyển đến từng thí sinh./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- HĐ XD LĐHĐ TP; 
- 33 thí sinh theo danh sách; 
- Phòng Nội vụ TP (3b); 
- Phòng GD&ĐT TP (niêm yết); 
- VP HĐND-UBND TP (niêm yết); 
- Trang thông tin điện tử TP; 
- Các trường học trực thuộc (niêm yết); 
- Lưu: VT.    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT 
CHỦ TỊCH  

 
 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 
Lê Trí Thức 
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