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THÔNG BÁO  
Kết quả xét duyệt hồ sơ và phân công 

 công tác đối với giáo viên hợp đồng năm học 2021-2022  
 

Căn cứ Văn bản số 3599/UBND-NC ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Lào 
Cai về việc hợp đồng giáo viên trong khi chờ tuyển dụng. 

Căn cứ kết quả cuộc họp của UBND huyện ngày 08/9/2021 về việc xét 
duyệt hồ sơ hợp đồng giáo viên năm học 2021-2022. 

UBND huyện Bảo Yên thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ hợp đồng giáo 

viên năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 

1. Chỉ tiêu hợp đồng: 35 chỉ tiêu, trong đó:       

-  Bậc học Mầm non: 25 chỉ tiêu giáo viên. 

- Bậc học Tiểu học: 04 chỉ tiêu giáo viên dạy Tiếng Anh.  

-  Bậc học Trung học cơ sở: 06 chỉ tiêu, trong đó: 

+ 02 giáo viên dạy Toán - Lý 

+ 01 giáo viên dạy Sinh - Hóa 

+ 01 giáo viên dạy Địa 

+ 02 giáo viên dạy Tin học. 

2. Kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp đồng 

- Bậc học Mầm non: 34 hồ sơ. 

-  Bậc học Tiểu học (giáo viên dạy Tiếng Anh): 04 hồ sơ 

- Bậc học Trung học cơ sở:  

+ Giáo viên dạy Toán - Lý: 01 hồ sơ 

+ Giáo viên dạy Sinh - Địa: 01 hồ sơ 

+ Giáo viên dạy Địa: 03 hồ sơ 

+ Giáo viên dạy Tin học: 0 hồ sơ 

3. Kết quả xét duyệt hồ sơ hợp đồng 

Căn cứ chỉ tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện tham gia hợp đồng và kết quả học 

tập của các giáo viên hợp đồng. UBND huyện xét duyệt hồ sơ và đồng ý hợp 
đồng 31 giáo viên năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 

- Bậc học Mầm non: 25 giáo viên. 

- Bậc học Tiểu học (giáo viên dạy Tiếng Anh): 04 giáo viên 

- Bậc học Trung học cơ sở:  

+ Giáo viên dạy Toán - Lý: 01 giáo viên 

+ Giáo viên dạy Địa: 01 giáo viên 

 



4. Phân công công tác và ký hợp đồng 

- UBND huyện phân công công tác đối với các giáo viên hợp đồng, cụ thể 
có danh sách trích ngang kèm theo. 

- Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ký hợp đồng lao động 
đối với các giáo viên hợp đồng theo quy định. Thời gian hợp đồng từ ngày 

01/10/2021 đến khi tuyển dụng xong giáo viên theo Kế hoạch số 225/KH-
UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh. 

Trên đây là thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phân công công tác đối 
với giáo viên hợp đồng năm học 2021 -2022 của UBND huyện Bảo Yên. 

   

Nơi nhận:                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- TT HĐND, UBND huyện;                                                                      CHỦ TỊCH                                     
- UBND các xã, TT;  
- Cổng TTĐT huyện; 
- Trung tâm VH,TT-TT  huyện; 
- Lưu: VT, NV.                                                              
.                                                   

      
       Tô Ngọc Liễn     
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