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Số: 825/UBND-NV       Văn Quan, ngày 13 tháng 8 năm 2019 
V/v nhất trí chấm dứt và ký 

hợp đồng lao động đối với giáo 

viên, nhân viên năm học 2018-

2019 

 

 

Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

Thực hiện Công văn số 739/SNV-CCVC ngày 22/7/2019 của Sở Nội vụ về 

việc thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP. 

Xét Tờ trình số 68/TTr-PGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo về việc đề nghị chấm dứt hợp đồng và ký kết hợp đồng lao động 

đối với giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan nhất trí chấm dứt hợp đồng và ký hợp đồng 

lao động đối với giáo viên, nhân viên, như sau: 

1. Chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với bà Nguyễn 

Thị Thạch, Giáo viên Mầm non trường Mầm non xã Khánh Khê và ủy quyền cho 

Hiệu trưởng trường Mầm non Đồng Giáp tiến hành ký hợp đồng lao động không 

xác định thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Thạch kể từ ngày 15/8/2019. 

2. Chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với bà Vy Thị 

Thúy Thơ, Giáo viên Văn Sử trường Tiểu học Việt Yên và ủy quyền cho Hiệu 

trưởng trường PTDTBT TH&THCS xã Phú Mỹ tiến hành ký hợp đồng lao động 

không xác định thời hạn đối với bà Vy Thị Thúy Thơ kể từ ngày 15/8/2019. 

3. Chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với bà Triệu 

Thị Nhung, nhân viên nấu ăn trường Mầm non Thị trấn Văn Quan và ủy quyền cho 

Hiệu trưởng trường Mầm non xã Đại An tiến hành ký hợp đồng lao động không 

xác định thời hạn đối với bà Triệu Thị Nhung kể từ ngày 15/8/2019. 

4. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện chỉ đạo Hiệu trưởng các trường thực hiện 

việc chấm dứt hợp đồng và ký hợp đồng lao động theo các văn bản quy định hiện 

hành. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thực 

hiện đúng theo quy định./. 

  Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 
- Lưu: VT.                                                      
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