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Số:           /TB-UBND              Đức Hòa, ngày 06  tháng 7  năm 2020

THÔNG BÁO 
Về nhu cầu tiếp nhận viên chức

sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020

Căn cứ công văn số 2720/SNV-TCCC ngày 23/11/2017 của Sở Nội vụ tỉnh 
Long An về việc hướng dẫn giải quyết hồ sơ chuyển công tác đối với viên chức 
ngành Giáo dục và Đào tạo. 

Căn cứ công văn số 2522/SNV-TCBCCCVC ngày 03/7/2020 của Sở Nội vụ 
tỉnh Long An về việc thẩm định kế hoạch chuyển công tác.

Xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 01/6/2020 của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo về việc đề nghị thông báo tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo, 
Biên bản số 565/BB-NV ngày 05/6/2020 của Phòng Nội vụ họp cùng Phòng Giáo 
dục và Đào tạo và Tờ trình số 704/Tr-NV ngày 03/7/2020 của Phòng Nội vụ 
huyện.

UBND huyện Đức Hòa thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo năm 2020 là 148 chỉ tiêu. Trong đó: 

- 37 giáo viên mầm non.
- 91 giáo viên tiểu học (trong đó giáo viên dạy lớp tiểu học: 73, Tiếng Anh: 8, 

Âm nhạc: 5, Thể dục: 5).
- Giáo viên Trung học cơ sở: 20 (trong đó: Giáo viên THCS Ngữ văn: 12, 

Toán: 3, Thể dục: 2, Công nghệ: 1, Âm nhạc: 1, Địa lý: 1) 
- Nhân viên: 22 (trong đó: Kế toán: 3, Văn thư: 3, Thư viện - thiết bị: 9,  Công 

nghệ thông tin: 7).
UBND huyện Đức Hòa thông báo đến UBND các huyện, thị xã, thành phố 

trên địa bàn tỉnh Long An biết để triển khai đến viên chức của ngành thuộc thẩm 
quyền quản lý có nhu cầu chuyển công tác đến huyện Đức Hòa theo các chỉ tiêu 
nêu trên, có văn bản đề nghị và nộp hồ sơ đến UBND huyện Đức Hòa (thông qua 
Phòng Nội vụ huyện Đức Hòa). 

Thành phần hồ sơ theo hướng dẫn tại công văn số 2720/SNV-TCCC ngày 
23/11/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Long An, tất cả giấy tờ để trong bì hồ sơ, bên ngoài 
ghi rõ họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong thời gian 15 ngày làm việc: Kể từ ngày ra 
thông báo đến hết ngày 24/7/2020.
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Thời gian công bố danh sách viên chức xin chuyển đến đã được xét duyệt 
theo thứ tự ưu tiên (theo biểu mẫu số 2) và danh sách đề nghị tiếp nhận (theo biểu 
mẫu số 3): Từ ngày 30/7/2020 – 7/8/2020, danh sách được niêm yết công khai tại 
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện Đức Hòa cho đến khi có Quyết 
định chuyển công tác của Sở Nội vụ.

Thông báo này được niêm yết công khai tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, 
Phòng Nội vụ huyện Đức Hòa.

Nhận được Thông báo này đề nghị thủ trưởng các đơn vị phối kết hợp triển 
khai tổ chức thực hiện./. 

                       
Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Sở Nội vụ (b/c);                 CHỦ TỊCH
- Sở GD&ĐT (biết);
- UBND các huyện, TX,TP (biết);
- TT.HU (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- P. Nội vụ, P. GD&ĐT;
- Các trường (biết);
- C,PVP,NC;
- Lưu:VT, Đ (NV).

          Trần Văn Lành
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