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Phân công, điều động giáo viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo
dục và đào tạo huyện Mường Khương năm 2021; điều động, luân chuyển giáo viên
các trường học trên địa bàn huyện đợt 2 năm học 2021 - 2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/TT-BNV ngày 02/02/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy
chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nôi quy thi tuyển, xét tuyển
công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh
nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Văn bản số 2656/UBND-NC ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc chuyển vùng công tác đối với viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Lào
Cai về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021;
Căn cứ Thông báo số 352/TB-SNV ngày 29/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Lào
Cai về việc Chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước
và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số
161/2018/NĐ-CP đối với UBND huyện Mường Khương, năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo
năm 2021;
Ngày 07/3/2022, Hội đồng xét chuyển vùng công tác họp phân công, điều
động giáo viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo
huyện Mường Khương năm 2021; điều động, luân chuyển theo nguyện vọng để
cân đối cơ cấu, số lượng giáo viên các trường học trên địa bàn huyện đợt 2 năm
học 2021 - 2022.
Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét chuyển vùng công tác đối với viên chức
sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện thông báo như sau:
1. Về việc tuyển dụng, điều động và phân công công tác đối với viên
chức trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm
2021
Nhất trí tuyển dụng và phân công công tác về các đơn vị trường Mầm non,
Tiểu học, THCS đối với 22 viên chức trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức
sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Mường Khương năm 2021, trong đó:
- Giáo viên Mầm non: 05 người;
- Giáo viên Tiểu học: 05 người;

- Giáo viên dạy THCS: 12 người;
(Có biểu số 01 kèm theo)
2. Về việc điều động giáo viên theo nguyện vọng để cân đối cơ cấu số
lượng giáo viên các trường học trên địa bàn huyện đợt 2, năm học 2021 - 2022
Điều động, luân chuyển công tác đối với 01 giáo viên theo nguyện vọng để
cân đối cơ cấu, số lượng giáo viên các trường học trên địa bàn huyện đợt 2, năm
học 2021 - 2022, cụ thể:
- Điều động, luân chuyển giáo viên Tiểu học: 01 người.
(Có biểu số 02 kèm theo)
3. Thời gian tuyển dụng
- Thời gian tuyển dụng: Từ ngày 08/3/2022.
- Giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện Quyết định tuyển dụng, bổ
nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương cho viên chức mới tuyển dụng theo
quy định.
- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ký hợp đồng làm việc đối với viên
chức sau khi có Quyết định tuyển dụng của UBND huyện.
Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương thông báo để các cơ quan, đơn vị
có liên quan và các cá nhân được biết, thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, HĐND-UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Phòng GD&ĐT huyện;
- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, PNV.
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