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TP. Lạng Sơn,  ngày     tháng 01 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc trúng tuyển nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị trường 

học công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn 

 

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về 

thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; 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 Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban 

nhân dân 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 Uỷ ban nhân 

dân thành phố Lạng Sơn về việc hợp đồng lao động đối với giáo viên, nhân viên 

năm học 2020-2021; 

Căn cứ Thông báo số 1798/TB-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Lạng Sơn Thông báo về việc xét tuyển nhân viên hợp đồng lao 

động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong 

các đơn vị trường học công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn; 

Căn cứ Biên bản họp xét tuyển nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị 

trường học công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn ngày 05/01/2021 của 

Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

THÔNG BÁO 
 

1. Tổng số trúng tuyển nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị trường học 

công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn là:  17 trường hợp.  

(Chi tiết danh sách trúng tuyển kèm theo) 



 2 

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, 

niêm yết công khai danh sách trúng tuyển lao động hợp đồng tại trụ sở cơ quan, đơn 

vị và thông báo kết quả xét tuyển đến từng trường hợp trúng tuyển./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- 17 HĐLĐ 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.    

CHỦ TỊCH  

 
 

Nguyễn Văn Hạnh 
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