
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số:          /TB-UBND Tân Trụ, ngày        tháng  4 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-CCVC ngày 23/11/2017 của Sở Nội vụ 

tỉnh Long An về việc hướng dẫn giải quyết hồ sơ chuyển công tác viên chức 
ngành giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1142/SNV-TCBCCCVC ngày 01/4/2020 của Sở 
Nội vụ tỉnh Long An về việc thẩm định kế hoạch chuyển công tác.

Ủy ban nhân dân huyện Tân Trụ thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện năm 2020 cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận 20 giáo viên mầm non 
- Trường mẫu giáo Lạc Tấn 06 người;
- Trường mẫu giáo Quê Mỹ Thạnh 02 người;
- Trường mẫu giáo Đức Tân 01 người;
- Trường mẫu giáo Nhựt Ninh 04 người;
- Trường mẫu giáo Bình Tịnh 01 người;
- Trường mầm non Tân Phước Tây 05 người;
- Trường mẫu giáo Bình Lãng 01 người.
2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
- Thời gian: 15 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành thông báo.
- Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Trụ, Địa chỉ: Khu 

phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
3. Thành phần hồ sơ
Theo hướng dẫn tại Công văn số 2720/SNV-CCVC ngày 23/11/2017 của 

Sở Nội vụ tỉnh Long An.
Danh sách viên chức xin chuyển đến sau khi 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 đến khi có quyết định chuyển công tác của Sở 
Nội vụ.

Ủy ban nhân dân huyện Tân Trụ thông báo đến các huyện, thị xã, thành 
phố trên địa bàn tỉnh Long An biết để triển khai đến viên chức đơn vị sự nghiệp 



giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý có nhu cầu chuyển công tác đến 
huyện Tân Trụ theo chỉ tiêu nêu trên. Đồng thời, UBND huyện, thị xã, thành 
phố có ý kiến chấp thuận để viên chức nộp hồ sơ theo đúng quy định.

Thông báo này được niêm yết công khai tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, 
Phòng Nội vụ và Trang thông tin điện tử huyện Tân Trụ.

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

Nơi nhận:      
- Sở Nội vụ;
- Sở GD và ĐT;
- UBND huyện, TX, TP;
- CT,  PCT UBND huyện;
- Phòng: Nội vụ, GD và ĐT huyện;
- Các đơn vị trường học thuộc UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- CVP, PCVPnc;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Thanh Liêm


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2020-04-15T12:28:20+0700
	Long An
	Trương Thanh Liêm<ttliem@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2020-04-15T16:42:24+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ<tantru@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2020-04-15T16:42:30+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ<tantru@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2020-04-15T16:42:39+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ<tantru@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




