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Số:

359 /SNV-CCVC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 19 tháng 4 năm 2022

V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển
dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và
đào tạo năm 2022

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; căn cứ Quyết định số
05/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc
ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà
nước thuộc tỉnh Lào Cai, Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các
huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát và đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên
chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022, cụ thể như sau:
Rà soát số lượng, cơ cấu viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo hiện
có/chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao năm 2022, có tính toán số liệu giảm
(do nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác, giảm khác...) đến hết ngày 31/8/2022;
trên cơ sở đó đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào
tạo năm 2022 gửi Sở Nội vụ tổng hợp xây dựng kế hoạch tuyển dụng trình UBND
tỉnh xem xét phê duyệt làm căn cứ tuyển dụng theo quy định.
Yêu cầu:
(1) Việc rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2022 phải gắn
với lộ trình sắp xếp số lượng, quy mô trường, lớp học theo các chuẩn, quy chuẩn
đảm bảo chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có lộ trình,
cụ thể, khả thi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
(2) Bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới, kế hoạch thực hiện phổ
cập mẫu giáo 4 tuổi để thực hiện tuyển dụng những vị trí việc làm còn thiếu; đảm
bảo tính ổn định, lâu dài về đội ngũ theo quy mô phát triển trường lớp.
(3) Cơ cấu lại các tổ chức bên trong của nhà trường (các tổ chuyên môn,
các tổ chức đoàn thể, phụ trách bộ môn...) theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao
hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, giảm tối đa số tiết kiêm nhiệm để tập trung cho
công tác giảng dạy chuyên môn trong điều kiện thiếu giáo viên, nhân viên.

Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành
phố triển khai thực hiện và gửi văn bản đăng ký nhu cầu, kèm theo biểu mẫu (đính
kèm văn bản này); các đề xuất, kiến nghị (nếu có) về Sở Nội vụ trước ngày
01/5/2022 để tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

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