
  

UBND HUYỆN KRÔNG ANA 

PHÒNG NỘI VỤ 

 ỘNG HÒ     HỘI  H  NGH   VI   N   

        –       – H         

             /PNV-CCVC 
V/v rà soát giáo viên hợp đồng 

trước 30/12/2015 có vướng mắc 

về vị trí tuyển dụng 

                            8   ăm 2020 

 

            Kính gửi   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THC  thuộc UBND huyện. 

    

Thực hiện Công văn s  1508/SNV-CCVC ngày 17/8/2020 của  ở Nội vụ về 

việc xét tuyển đặc cách giáo viên.  

Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện. Phòng Nội vụ đề nghị Hiệu 

trưởng các trường mầm non, tiểu học, THC  trực thuộc UBND huyện thực hiện một 

s  nội dung sau  

1. Tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có thời gian ký hợp 

đồng lao động và đóng BHXH 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 UBND huyện 

trước ngày 31/12/2015 chưa được tham gia tuyển dụng đặc cách do vướng mắc về 

trình độ chuyên môn theo quy định tại các Thông tư liên tịch s  20,21,22 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ (có biểu mẫu kèm   eo). 

Các đơn vị lập danh sách và có ký xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường về 

tính chính xác của thông tin rà soát. Nộp danh sách giáo viên về UBND huyện (qua 

Phòng Nội vụ) bằng văn bản và qua thư điện tử theo địa chỉ: anhtruc27@gmail.com 

trướ   gày 21/8/2020 để tổng hợp báo cáo  ở Nội vụ.   

Lưu ý: S u   ời  i    êu   ê   ếu đơ  vị   o c ư   ửi d    s c  xem   ư 

không có   ườ    ợp vướ   mắc về vị   í  u ể  dụ  .    

2. Để đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên hợp đồng nên tại khoản 1 Công 

văn này, phòng Nội vụ đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THC  

tiếp tục thực hiện việc hợp đồng lao động giáo viên cho đến khi có ý kiến chỉ đạo 

của UBND huyện.     

3. Đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo ph i hợp đôn đ c các trường triển khai 

thực hiện; đồng thời đăng tải Công văn này trên trang OM  của ngành giáo dục.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Nhận được công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu 

học, THC  triển khai thực hiện đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận:                             RƯỞNG PHÒNG  
- CT, UBND huyện (b/c); 

- Như trên;                                                                                    

- Lưu  VT,NV. 

 

 

 

                                                                         

                                                                              Lê  ứ    à   
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