ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1798 /TB-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày 23 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số
68/2000/NĐ-CP và Nghi đi
̣ nh
̣ số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị trường
học công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn
Căn cứ Nghi ̣ đi ̣nh số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về
thực hiê ̣n chế độ hợp đồ ng lao động một số loại công viê ̣c trong cơ quan hành
chính nhà nước, đơn vi ̣ sự nghiê ̣p; Nghi ̣ đi ̣nh số 161/2018/NĐ-CP ngày
29/11/2018 của Chính phủ sửa đổ i, bổ sung một số quy đi ̣nh về tuyể n dụng công
chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiê ̣n chế
độ hợp đồ ng một số loại công viê ̣c trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vi ̣
sự nghiê ̣p công lập;
Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND
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;
Căn cứ Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND thành
phố Lạng Sơn về việc hợp đồ ng lao động đố i với giáo viên, nhân viên năm học
2020-2021.
Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn thông báo xét tuyển nhân viên hợp đồng
lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghi ̣ đinh
̣ số 161/2018/NĐ-CP
trong các đơn vị trường học công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn năm
2020. Cụ thể như sau:
1. Số lượng chỉ tiêu và hin
̀ h thức xét tuyể n
- Tổ ng số chỉ tiêu xét chuyể n hơ ̣p đồ ng theo Nghi ̣ đinh
̣ số 68/2000/NĐ-CP
và Nghi đi
̣ nh
̣ số 161/2018/NĐ-CP là: 17 người.
- Hình thức xét tuyể n: Xét chuyể n dựa trên tiêu chuẩ n, điề u kiêṇ ta ̣i Hồ sơ
của các cá nhân đăng ký theo đố i tươ ̣ng, điề u kiêṇ và thứ tự ưu tiên quy đinh
̣ ta ̣i
mu ̣c 3, 4 trong thông báo này.
2. Hình thức hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động theo Nghi ̣ đinh
̣ số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000
của Chính phủ về thực hiêṇ chế đô ̣ hơ ̣p đồ ng lao đô ̣ng mô ̣t số loa ̣i công viêc̣
trong cơ quan hành chin
̣ số
́ h nhà nước, đơn vi ̣ sự nghiê ̣p và theo Nghi ̣ đinh
161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổ i, bổ sung mô ̣t số quy
đinh
̣ về tuyể n du ̣ng công chức, viên chức, nâng nga ̣ch công chức, thăng ha ̣ng
viên chức và thực hiê ̣n chế đô ̣ hơ ̣p đồ ng mô ̣t số loa ̣i công viêc̣ trong cơ quan

hành chính nhà nước, đơn vi ̣sự nghiêp̣ công lâ ̣p;
3. Đố i tươ ̣ng và điề u kiêṇ xét tuyể n
- Đố i tươ ̣ng là những người đang hơ ̣p đồ ng làm các công viêc̣ theo Nghi ̣
đinh
̣ số 68/2000/NĐ-CP và Nghi ̣đinh
̣ số 161/2018/NĐ-CP ta ̣i các đơn vi ̣trường
ho ̣c công lâ ̣p trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn đã được ký hợp đồng lao
động theo Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND thành
phố Lạng Sơn về việc hơ ̣p đồ ng lao động đố i với giáo viên, nhân viên năm ho ̣c
2020-2021 (tổ ng số hiê ̣n có 43 người là bảo vê ̣ và nhân viên nấ u ăn trong các
đơn vị trường học công lập trực thuộc UBND thành phố).
- Điề u kiêṇ xét tuyể n:
+ Có đơn và hồ sơ đăng ký dự tuyể n.
+ Theo khoản 1, điề u 6 của Nghi ̣đinh
̣ số 68/2000/NĐ-CP.
4. Điều kiện thứ tự ưu tiên
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020 trở lên, trong đó:
+ Ưu tiên những người có nhiề u thời gian ký hơ ̣p đồ ng và đóng Bảo hiể m
xã hô ̣i trong các đơn vi trươ
̣
̀ ng ho ̣c công lâ ̣p trực thuô ̣c.
+ Ưu tiên tiế p theo là những người đã có văn bằng, chứng chỉ đươ ̣c đào ta ̣o,
bồ i dưỡng phù hợp với vi ̣trí viêc̣ làm.
- Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020, trong đó:
+ Ưu tiên những người có nhiề u thời gian ký hơ ̣p đồ ng và đóng Bảo hiể m
xã hô ̣i trong các đơn vi trươ
̣
̀ ng ho ̣c công lâ ̣p trực thuô ̣c.
+ Ưu tiên tiế p theo là những người đã có văn bằng, chứng chỉ đươ ̣c đào ta ̣o,
bồ i dưỡng phù hợp với vi ̣trí viêc̣ làm.
Nế u phải cho ̣n 01 trong 02 trường hơ ̣p trở lên có tiêu chí giố ng nhau thì sẽ
căn cứ vào các tiêu chí khác để xét: Kế t quả hoàn thành nhiê ̣m vu ̣ đươ ̣c giao
trong 3 năm liề n kề ; gia đình chính sách; gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nơi cư
trú và ưu tiên đố i với những trường hơ ̣p có hô ̣ khẩ u thường trú trên điạ bàn
thành phố La ̣ng Sơn.
5. Hồ sơ xét tuyển gồ m:
- Đơn đăng ký xét tuyển;
- 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;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (hoặc bản photo chứng minh thư nhân dân);
- Các minh chứng:
+ Nhận xét đánh giá của thủ trưởng cơ quan trong 3 năm học liề n kề .
+ Biểu 07 diễn biến quá trình đóng Bảo hiểm xã hội;
+ Bản sao các Quyết định, các hợp đồng lao động đã thực hiện.
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+ Bản sao Sổ hộ khẩu;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền
chứng thực;
- Bản photo các văn bằng, chứng chỉ yêu cầu của vị trí dự tuyển (nế u có);
6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
- Thời gian tiế p nhâ ̣n hồ sơ xét tuyển: Kể từ ngày 24/11/2020 đến hết ngày
02/12/2020.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng
Sơn (khối 8, phường Đông Kinh), trong giờ hành chính của các ngày làm việc.
7. Việc thông báo công khai
UBND thành phố thông báo nội dung xét tuyển nhân viên hợp đồng lao
động theo Nghi ̣ đinh
̣ số 68/2000/NĐ-CP và Nghi ̣ đinh
̣ số 161/2018/NĐ-CP của
Chính phủ trong các đơn vị trường học công lập trực thuộc trên Trang thông tin
điện tử của thành phố; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND thành
phố, phòng Nô ̣i vu ̣, phòng GD&ĐT; UBND các phường, xã; các trường học
công lập trực thuộc UBND thành phố./.
Nơi nhận:
- TT Thành uỷ (b/c);
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Ban TC Thành ủy;
- Phòng NV; phòng GD&ĐT (niêm yế t) (3b);
- Văn phòng HĐND-UBND (niêm yết);
- Trang TTĐT thành phố;
- UBND các phường, xã (niêm yết);
- Các trường học công lập (niêm yết);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh
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