
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC HÀ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TB-UBND Bắc Hà, ngày       tháng 10 năm 2022  
 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét hợp đồng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà 
năm học 2022 - 2023 

 

Căn cứ Văn bản số 4262/UBND-NC ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc hợp đồng và tuyển dụng giáo viên năm học 2022-2023; 

Căn cứ Thông báo số 800/TB-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Bắc 

Hà về việc hợp đồng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà, năm 
học 2022 - 2023; 

Căn cứ Báo cáo số 160/PGD&ĐT-TH ngày 14/10/2022 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo và Báo cáo số 166/BC-PGD&ĐT ngày 24/10/2022 của Phòng Giáo dục 
và Đào tạo về công tác tiếp nhận bổ sung hồ sơ đăng ký hợp đồng viên chức sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà năm học 2022 - 2023. 

UBND huyện thông báo kết quả xét duyệt hợp đồng viên chức sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau: 

I. Tổng số hồ sơ đăng ký hợp đồng: 08 hồ sơ, trong đó: 

1. Vị trí giáo viên Mầm non: 06 hồ sơ. 

2. Vị trí giáo viên Tiểu học: 02 hồ sơ. Cụ thể: 

Giáo viên Tiếng Anh: 02 hồ sơ (01 hồ sơ đăng ký hợp đồng vị trí giáo viên 
Tiếng Anh cấp tiểu học chưa đảm bảo điều kiện do văn bằng chuyên môn chưa đạt 

chuẩn quy định). 

3. Vị trí giáo viên Trung học cơ sở: 0 (không) hồ sơ. 

II. Tổng số hồ sơ được xét duyệt hợp đồng: 07 người, trong đó: 

1. Vị trí giáo viên Mầm non: 06 người. 

2. Vị trí giáo viên Tiểu học: 01 người. Cụ thể: 

Giáo viên Tiếng Anh: 01 người. 

(Có biểu danh sách kèm theo) 

3. Thời gian hợp đồng: Từ ngày 01/11/2022 cho đến khi có kết quả tuyển 
dụng theo Văn bản số 5000/UBND-NC ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022 
- 2023. Chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương đối với viên chức hợp 

đồng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01, 02 và 03/2021/TT-BGDĐT 
ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

4. Yêu cầu: Các cá nhân có tên trong danh sách có trách nhiệm đến ký hợp 

đồng và nhận phân công công tác từ ngày 31/10/2022 đến hết ngày 03/11/2022 tại 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà, khi đi đem theo Chứng minh nhân dân 
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hoặc Căn cước công dân để đối chiếu. 

5. Về việc tiếp tục tiếp nhận hồ sơ hợp đồng: UBND huyện Bắc Hà tiếp 
tục tiếp nhận hồ sơ hợp đồng đối với các vị trí chỉ tiêu giáo viên còn thiếu theo 
Thông báo số 800/TB-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Bắc Hà. Thời 

gian nhận hồ sơ hợp đồng đến hết ngày 01/12/2022. Địa điểm tại Phòng Giáo dục 
và Đào tạo huyện Bắc Hà. Các cá nhân có nhu cầu đến trực tiếp Phòng Giáo dục và 

Đào tạo để nộp hồ sơ. 
 

UBND huyện Bắc Hà thông báo cho Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào 
tạo và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao  thực hiện 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ; 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
- Các đơn vị có liên quan; 
- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
Đinh Văn Đăng 
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