
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 606 /TB-UBND           TP. Lạng Sơn, ngày  22  tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận viên chức về công tác tại các  

đơn vị trường học trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số 

lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư 

liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/03/2015 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và 

định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 09/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Lạng Sơn về việc giao số lượng người làm việc năm 2021 đối với 

các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn; 

Căn cứ Thông báo số 593/TB-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Lạng Sơn về việc Thông báo kết quả cuộc họp Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục và Đào 

tạo và đánh giá xếp loại Hiệu trưởng các trường học công lập trực thuộc năm 

học 2020-2021; 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÔNG BÁO: 

I. NHU CẦU TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NGÀNH GD&ĐT:  

Tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị trường học công lập trực 

thuộc UBND thành phố 10 chỉ tiêu, cụ thể như sau: 

1. Cấp học Trung học cơ sở: 06 chỉ tiêu, bao gồm: 

- Giáo viên Sư phạm Toán có trình độ Đại học trở lên: 01 chỉ tiêu; 



2 
 

- Giáo viên Sư phạm Vật lý có trình độ Đại học trở lên: 01 chỉ tiêu; 

- Giáo viên Sư phạm Ngữ văn có trình độ Đại học trở lên: 02 chỉ tiêu; 

- Giáo viên Sư phạm Mỹ thuật có trình độ Đại học trở lên: 01 chỉ tiêu; 

- Giáo viên Sư phạm Công nghệ hoặc Kỹ thuật Công nghiệp - Kỹ thuật nông 

nghiệp – Kinh tế gia đình, trình độ Cao đẳng trở lên: 01 chỉ tiêu. 

 2. Cấp học Tiểu học: 03 Giáo viên Sư phạm trình độ Cao đẳng trở lên. 

3. Cấp học Mầm non: 01 nhân viên y tế trình độ Trung cấp trở lên. 

II. ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN 

Viên chức có nguyện vọng chuyển đến công tác tại các đơn vị trường học công 

lập trực thuộc UBND thành phố phải có văn bản đồng ý cho liên hệ chuyển công tác 

của cơ quan quản lý viên chức theo quy định; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm 

vụ; đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của ngạch viên chức theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ; kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

hàng năm đạt mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.  

III. HỒ SƠ XIN TIẾP NHẬN 

Hồ sơ xin tiếp nhận về công tác tại các đơn vị trường học trực thuộc 

UBND thành phố nộp trực tiếp tại phòng Nội vụ thành phố (Tầng 3 trụ sở 

UBND thành phố, địa chỉ số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn) từ ngày 22/7/2021 đến hết ngày 31/7/2021. 

Mỗi cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ cụ thể như sau: 

- Đơn xin chuyển công tác (nêu rõ lý do);  

- Bản tự kiểm điểm quá trình công tác (có xác nhận của Thủ trưởng cơ 

quan đơn vị đang công tác); 

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đơn vị đang công tác); 

- Phiếu nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (ba năm gần nhất); 

- Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn; 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; 

- Bản sao Quyết định lương hiện hưởng và Quyết định tuyển dụng; 

- Văn bản đồng ý cho liên hệ chuyển công tác của cơ quan quản lý viên 

chức (của Chủ tịch UBND các huyện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh). 

- Các văn bằng chứng chỉ, chứng nhận ưu tiên, danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng (nếu có); 

Lưu ý:  

- UBND thành phố tiếp nhận tất cả các hồ sơ của cá nhân có nguyện vọng 

về công tác tại các đơn vị trường học trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn 

theo các chỉ tiêu tiếp nhận trên để xem xét, tiếp nhận.  
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- Không nhận hồ sơ nộp hộ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND thành phố thực hiện niêm yết công khai 

Thông báo này tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Giao phòng Nội vụ thành phố: 

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ; tổng hợp hồ sơ theo quy định. Khi tiếp nhận hồ 

sơ yêu cầu kiểm tra kỹ hồ sơ nếu thiếu thành phần hồ sơ yêu cầu bổ sung. 

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Thông báo 

này theo đúng quy định. 

3. Giao phòng Giáo dục và đào tạo thành phố: 

- Thực hiện niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở cơ quan, đơn vị. 

- Phối hợp với phòng Nội vụ rà soát, thẩm định hồ sơ đủ điều kiện tiếp 

nhận theo quy định. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm thực hiện niêm 

yết công khai Thông báo này tại trụ sở nơi làm việc của đơn vị. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản 

ánh về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn./. 

 
 Nơi nhận: 
- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Ban TC Thành ủy; 

- VP HĐND&UBND TP (niêm yết); 

- UBND các xã, phường (niêm yết); 

- Phòng GD&ĐT (niêm yết); 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Phòng Nội vụ (4b); 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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