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Số: 21/TB-UBND Cao Lộc, ngày 30 tháng  01  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh hồ sơ, quy trình tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp 

đồng lao động và đóng BHXH  từ năm 2015 trở về trước tại Thông báo số 

05/TB-UBND ngày 11/01/2020 của UBND huyện Cao Lộc 

 

Thực hiện Công văn  số 54/SNV-CCVC ngày 15/01/2020 của Sở Nội vụ Lạng 

Sơn về việc  về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động 

và đóng BHXH  từ năm 2015 trở về trước, 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc thông báo điều chỉnh hồ sơ, quy trình tuyển 

dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 

2015 trở về trước tại Thông báo số 05/TB-UBND ngày 11/01/2020 của UBND huyện 

Cao Lộc, cụ thể như sau: 

1. Hồ sơ tuyển dụng đặc cách 

Hồ sơ của người được đề nghị tuyển dụng đặc cách, bao gồm: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-

CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. 

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu 

cầu của vị trí dự tuyển. Đối với văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài 

cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt (riêng văn bằng phải được 

Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận).   

- Bản sao sổ bảo hiểm hoặc bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội có 

chứng thực tính đến tháng 12/2019.  

- Bản sao hợp đồng lao động, bản sao các quyết định liên quan đến quá trình 

công tác, diễn biến tiền lương có chứng thực. 

2. Quy trình tuyển dụng đặc cách: Thực hiện theo văn bản số 54/SNV-CCVC 

ngày 15/01/2020 của Sở Nội vụ Lạng Sơn về việc  về việc tuyển dụng đặc cách đối với 

giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH  từ năm 2015 trở về trước. 

(Có văn bản số 54/SNV-CCVC ngày 15/01/2020 của Sở Nội vụ kèm theo) 

UBND huyện thông báo để UBND các xã, thị trấn và các trường học trực 

thuộc UBND huyện biết và niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc./. 
 

Nơi nhận:                          CHỦ TỊCH               
- Sở Nội vụ;           

- TT Huyện uỷ;                      

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT (5 bản) 

- Phòng Nội vụ (5 bản); 

- UBND các xã, thị trấn;                    
- Các trường học trực thuộc;          Nguyễn Duy Anh             
- Trang TTĐT huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT.     
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