
 UBND TỈNH ĐẮK LẮK               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         SỞ NỘI VỤ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 Số :            /SNV-CCVC                      Đắk Lắk, ngày       tháng     năm 2020 
     V/v xét tuyển đặc cách giáo viên 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
 

 

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 
số 7236/UBND-TH ngày 14/8/2020 về việc giao xử lý Tâm thư cầu cứu liên quan 
đến việc xét tuyển đặc cách giáo viên của UBND thành phố Buôn Ma Thuột. 

Trong quá trình triển khai việc tuyển dụng đặc cách giáo viên, một số địa 
phương gặp khó khăn, vướng mắc tại vị trí tuyển dụng Giáo viên tiểu học đối với 
giáo viên hợp đồng có trình độ chuyên môn không thuộc ngành sư phạm, chưa 
đáp ứng được quy định theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 
ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ. Để có cơ sở tham 
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Bộ Nội vụ về các khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình xét tuyển đặc cách giáo viên, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có thời gian ký hợp 
đồng lao động có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo 
hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc 
các cơ quan, đơn vị trước ngày 31/12/2015 chưa được tuyển dụng đặc cách do 
vướng mắc về trình độ chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Danh sách và ý kiến đề xuất, kiến nghị gửi về Sở 
Nội vụ trước ngày 24/8/2020 và địa chỉ email: cbccvc.daklak.gov.vn để tổng hợp 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. (có Biểu mẫu đính kèm) 

 

2. Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải 
pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Để đảm bảo quyền lợi cho các 
giáo viên hợp đồng nêu tại khoản 1 Công văn này, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện việc hợp đồng lao động 
giáo viên cho đến khi có ý kiến hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

 

Nhận được Công văn này đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố triển khai thực hiện đảm bảo nội dung và thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:          

- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Lưu: VT, CCVC. 
 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Bạch Văn Mạnh 
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