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THÔNG BÁO
  Về việc nhu cầu chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp

  giáo dục và đào tạo thành phố Tân An năm học 2020 – 2021 
(đợt 1)

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 03/03/2017 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;

Thực hiện theo nội dung văn bản số 2139/SNV-TCBCCCVC ngày 
09/6/2020 của Sở Nội vụ về việc thẩm định kế hoạch chuyển công tác,

 UBND thành phố Tân An thông báo nhu cầu chỉ tiêu tiếp nhận viên chức 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021  (đợt 1) gồm 52 chỉ tiêu 
giáo viên và 02 chỉ tiêu tổng phụ trách thuộc các cấp học cụ thể như sau:

Số TT Cấp học Chỉ tiêu Chuyên môn Nghiệp vụ Ghi chú
01 Mầm non 06 Giáo viên dạy lớp

02 Tiểu học 19

Giáo viên dạy lớp (13); 
Giáo viên Tin học (01); 
Giáo viên Âm nhạc (02); 
Giáo viên Thể dục (01); 
Giáo viên Tiếng Anh (01); 
Tổng phụ trách đội (01).

03 THCS 29

Giáo viên Ngữ văn (10); 
Giáo viên Hóa (02); Giáo 
viên Địa (01); Giáo viên 
Sinh (01); Giáo viên Giáo 
dục Công dân (02); Giáo 
viên Sử (01); Giáo viên 
Tiếng Anh (02); Giáo viên 
Toán (03); Giáo viên Tin 
học (03); Giáo viên Âm 
nhạc (03); Tổng phụ trách 
đội (01).

Cộng 54



2

UBND thành phố Tân An thông báo đến UBND các huyện, 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. Trường hợp có nhu cầu, đề nghị UBND các huyện, thị xã có văn bản chấp 
thuận cho viên chức chuyển công tác để viên chức gửi hồ sơ đến UBND thành 
phố Tân An 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.

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 thành phố Tân An, 
số 37 đường Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Tân 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 thành phố từ ngày ra Thông báo tiếp nhận hồ sơ 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,  
và Phòng Nội vụ thành phố Tân An.

Trên đây là Thông báo về việc nhu cầu chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021 (đợt 1) của UBND thành phố 
Tân An./.

Nơi nhận:                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Sở Nội vụ;              KT. CHỦ TỊCH
- Sở GD và ĐT; PHÓ CHỦ TỊCH
- UBND các huyện, TX;                                                                
- CT, PCT. UBND TP;
- Phòng Nội vụ;
- Phòng GD&ĐT
- Lưu VT, NCNV.

Nguyễn Quang Thái
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