
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 187/KH-UBND 

 

Hạ Lang, ngày 01 tháng 8 năm 2022 

 
 

KẾ HOẠCH 

Tiếp nhận bổ sung giáo viên chuyển vùng về công tác tại các trường học 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang năm học 2022 - 2023 

 

Căn cứ Công văn số 1814/UBND-NC ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giải quyết chuyển công tác cho viên chức 

ngành giáo dục; 

Căn cứ Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 14/6/2022 về việc tiếp nhận giáo 

viên chuyển vùng về công tác tại các trường học thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

Hạ Lang năm học 2022 – 2023; 

Căn cứ tổng số người làm việc được giao năm 2022; nhu cầu sử dụng giáo 

viên và kế hoạch trường lớp tại các trường học trên địa bàn huyện Hạ Lang năm 

học 2022 - 2023; 

Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang xây dựng kế hoạch tiếp nhận bổ sung 

giáo viên chuyển vùng về công tác tại các trường học thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện Hạ Lang năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục 

và kế hoạch trường lớp của huyện; ổn định biên chế giáo viên để chủ động bố trí, 

sắp xếp giáo viên kịp thời từ đầu năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

Tiếp nhận viên chức chuyển vùng ngành giáo dục căn cứ vào yêu cầu, 

nhiệm vụ, vị trí việc làm của các đơn vị và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của 

ngạch viên chức cần tuyển; căn cứ vào chỉ tiêu biên chế đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao. 

Việc tổ chức tiếp nhận viên chức chuyển vùng ngành giáo dục phải đảm 

bảo công khai, công bằng, khách quan và đúng quy định của pháp luật để lựa 

chọn được những người có trình độ chuyên môn theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị 

trí việc làm cần tuyển dụng. 

II. NHU CẦU TIẾP NHẬN 

Tiếp nhận bổ sung 11 chỉ tiêu, cụ thể như sau: 

1. Bậc học Mầm non: 02 chỉ tiêu, trình độ cao đẳng trở lên (nếu trình độ 

trung cấp thì cần phải có giấy xác nhận đang học đại học của nhà trường hoặc của 

Ủy ban nhân dân huyện), chuyên ngành Giáo dục Mầm non. 

2. Bậc Tiểu học: 02 chỉ tiêu trình độ Đại học (nếu trình độ trung cấp, cao 

đẳng thì cần phải có giấy xác nhận đang học đại học của nhà trường hoặc của Ủy 
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ban nhân dân huyện), cụ thể: 

- Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Tiếng Anh và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tương ứng: 01 chỉ tiêu. 

- Chuyên ngành Sư phạm Tin học hoặc chuyên ngành Tin học và có chứng 

chỉ nghiệp vụ sư phạm tương ứng: 01 chỉ tiêu. 

3. Bậc Trung học cơ sở: 05 chỉ tiêu trình độ Đại học trường hợp đang học 

Đại học thì cần có giấy xác nhận của nhà trường hoặc của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện các chuyên ngành sau đây: 

- Chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn hoặc Văn học và có bằng Cao đẳng Sư 

phạm Văn - Sử: 01 chỉ tiêu. 

- Chuyên ngành Hóa học hoặc Sinh học và có bằng Cao đẳng Sư phạm 

Sinh - Hóa hoặc Hóa – Sinh: 02 chỉ tiêu. 

- Chuyên ngành Toán học hoặc Tin học và có bằng Cao đẳng Sư phạm 

Toán – Tin: 02 chỉ tiêu. 

4. Bậc Trung học phổ thông (dạy ở trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện): 02 chỉ tiêu trình độ Đại học trở lên, các chuyên 

ngành cụ thể: 

- Chuyên ngành Sư phạm Vật Lý: 01 chỉ tiêu. 

- Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh và có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm tương ứng: 01 chỉ tiêu. 

III. ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ XIN CHUYỂN VÙNG 

1. Điều kiện 

- Giáo viên được tuyển dụng chính thức trong biên chế và có thời gian 

công tác 03 năm (36 tháng) trở lên đối với nữ và 05 năm (60 tháng) trở lên đối 

với nam không kể thời gian tập sự. 

- Trong 03 năm học trước liền kề với năm học xin chuyển công tác được 

đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không trong thời gian thi hành kỷ luật 

hoặc đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra 

của các cơ quan chức năng. 

- Hồ sơ chuyển vùng có đủ các thành phần hồ sơ theo quy định. 

2. Hồ sơ xin chuyển vùng 

Mỗi giáo viên đăng ký chuyển vùng nộp 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ và 

sắp xếp theo thứ tự sau: 

2.1. Đơn xin chuyển công tác có ý kiến đồng ý hoặc văn bản nhất trí cho 

chuyển công tác của cấp có thẩm quyền sử dụng viên chức (có xác nhận của Ủy 

ban nhân dân huyện);  

2.2. Bản tự thuật quá trình công tác của cá nhân có xác nhận của thủ 

trưởng cơ quan sử dụng viên chức; 

2.3. Sơ yếu lý lịch (Mẫu HS02 - VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 

07/2019/TT - BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ) có xác nhận của thủ trưởng 
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cơ quan sử dụng viên chức; 

2.4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp còn 

hiệu lực trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; 

2.5. Các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí công tác; các quyết định 

liên quan đến cá nhân như: Quyết định tuyển dụng; hợp đồng làm việc lần đầu và 

hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (nếu không có quyết định tuyển 

dụng); quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (Quyết định bổ nhiệm vào 

ngạch); quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp; quyết định chuyển ngạch; 

quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), phụ cấp 

thâm niên nghề gần nhất…. (Bản phô tô có chứng thực). 

2.6. Phiếu đánh giá, phân loại viên chức của 03 năm học trước liền kề với 

năm học xin chuyển công tác có nhận xét, đánh giá xếp loại của cấp có thẩm 

quyền (bản phô tô có chứng thực). 

2.7. Các giấy tờ liên quan đến thành tích của cá nhân và giấy tờ ưu tiên 

khác (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện 

Tiếp nhận trong tháng 8 năm 2022. 

2. Giao cho Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Nội vụ, Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả hồ sơ Ủy ban nhân dân huyện, Trang thông tin điện tử huyện và 

các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung được phân công 

theo Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 14/6/2022. 

Trên đây là kế hoạch tiếp nhận bổ sung giáo viên chuyển vùng về công tác 

tại Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang năm học 2022 - 2023. Yêu cầu thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện 

đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, 

vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân 

huyện (qua Phòng Nội vụ, số điện thoại 0206 383 0237) để xem xét, giải quyết./ 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (báo cáo); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (báo cáo); 

- Các PCT UBND huyện; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Nội vụ, phòng GD&ĐT huyện (t/hiện); 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ UBND 

huyện (t/hiện); 

- Trung tâm GDNN - GDTX huyện (t/hiện); 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu; VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 

 


		2022-08-08T16:19:30+0700


		2022-08-08T16:31:54+0700




