
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN MÔ  

 

Số:           /UBND-NV 
 

V/v giao ký hợp đồng lao động 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Mô, ngày        tháng      năm 2021 

 
 

   

Kính gửi:    

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Tài chính - kế hoạch; 

- Hiệu trưởng các trường tiểu học: Yên Lâm, Yên Phong, 

Yên Hòa và Tạ Uyên. 

 
 

Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động và 

Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình 

về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công 

chức, viên chức, lao động hợp đồng tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Thông báo số 1171-TB/HU ngày 27/8/2021 của Ban thường vụ 

Huyện ủy Yên Mô về việc đồng ý giao chỉ tiêu biên chế, hợp đồng lao động năm 

học 2021-2022; 

 Căn cứ đơn xin hợp đồng và nhu cầu sử dụng lao động của các trường tiểu 

học: Yên Lâm, Yên Phong, Yên Hòa và Tạ Uyên. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ, Uỷ ban nhân dân huyện có ý 

kiến như sau: 

1. Giao Hiệu trưởng các trường Tiểu học: Yên Lâm, Yên Phong, Yên Hòa 

và Tạ Uyên ký kết hợp đồng lao động đối với các bà có tên trong danh sách dưới 

đây ( có danh sách kèm theo). 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng lao động xác định thời hạn. 

- Công việc phải làm: Giáo viên. 

- Thời gian và mức lương hợp đồng: Theo danh sách gửi kèm, trong thời 

gian hợp đồng nếu Uỷ ban nhân dân huyện tuyển dụng, tiếp nhận được người 

thay thế hoặc không có nhu cầu sử dụng sẽ thực hiện việc chấm dứt hợp đồng 

theo quy định. 

 - Được tham gia và hưởng các quyền lợi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, 

Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ hiện hành của nhà nước. 

 2. Hiệu trưởng các trường tiểu học: Yên Lâm, Yên Phong, Yên Hòa và Tạ 

Uyên có trách nhiệm ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng đối với người lao động 

theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và gửi 01 bản về Uỷ ban nhân 

dân huyện (qua phòng Nội vụ) để theo dõi. 

 3. Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng 

phòng Tài chính - Kế hoạch, Hiệu trưởng các trường tiểu học: Yên Lâm, Yên 



Phong, Yên Hòa và Tạ Uyên thực hiện theo nội dung công văn của Uỷ ban nhân 

dân huyện./.  
  

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

  TT_NV (5). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Thái Sơn 
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