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THÔNG BÁO

  Nhu cầu tiếp nhận viên chức sự nghiệp
  giáo dục và đào tạo đợt 1 năm 2020 

 
Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh 

Long An về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và 
viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Công văn số 2720/SNV-CCVC ngày 23/11/2017 của Sở Nội vụ 
Long An về việc hướng dẫn giải quyết hồ sơ chuyển công tác viên chức sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Công văn số 2157/SNV-TCBCCCVC ngày 10/6/2020 và 
2429/SNV-TCBCCCVC ngày 29/6/2020 của Sở Nội vụ về việc thẩm định kế 
hoạch chuyển công tác,

 UBND huyện Châu Thành thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo đợt 1 năm 2020 gồm giáo viên thuộc các cấp học cụ 
thể như sau:

1. Đối với cấp mầm non:
- Giáo viên mầm non: 19 chỉ tiêu.
- Nhân viên Văn thư: 04 chỉ tiêu.
2. Đối với cấp tiểu học:
- Giáo viên chủ nhiệm: 05 chỉ tiêu 
- Giáo viên bộ môn: Tiếng Anh : 02 chỉ tiêu; Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu.
Nhân viên: Văn thư: 02 chỉ tiêu, Thư viện - Thiết bị - công nghệ thông tin: 

05 chỉ tiêu.
3. Đối với cấp Trung học cơ sở:
- Giáo viên Ngữ văn: 06 chỉ tiêu.
- Giáo viên Hóa học: 02 chỉ tiêu.
- Giáo viên Toán: 01 chỉ tiêu.
UBND huyện Châu Thành thông báo đến UBND các huyện, thành phố, thị 

xã trên địa bàn tỉnh Long An để triển khai đến các viên chức sự nghiệp giáo dục 
và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý, có nhu cầu chuyển công tác theo chỉ tiêu 
nêu trên, đề nghị gửi hồ sơ đến UBND huyện Châu Thành để thực hiện tiếp 
nhận theo quy định.

Về thành phần hồ sơ: theo Công văn số 2720/SNV-CCVC ngày 23/11/2017 
của Sở Nội vụ Long An về việc hướng dẫn giải quyết hồ sơ chuyển công tác 
viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
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Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ban 
hành Thông báo này.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, 
Đường Dương Thị Hoa, khu phố 2, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh 
Long An.

Danh sách viên chức xin chuyển đến được xét duyệt theo thứ tự ưu tiên và 
danh sách đề nghị tiếp nhận được niêm yết công khai tại Phòng Giáo dục và Đào 
tạo, Phòng Nội vụ từ ngày ra thông báo tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có Quyết 
định chuyển công tác của Sở Nội vụ.

Trên đây là Thông báo nhu cầu chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo đợt 1 năm 2020 của UBND huyện Châu Thành./.

 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, TP;TX;
- Phòng Nội vụ các huyện, TP;
- Phòng GD-ĐT các huyện, TP;
- Phòng Nội vụ;
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 

   Nguyễn Văn Thình
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