
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:      /UBND-NV 

V/v rà soát, thống kê số lượng 

giáo viên hiện đang giữ ngạch 

giáo viên cũ chưa được bổ nhiệm 

và xếp lương chức danh nghề 

nghiệp giáo viên 

 

Đình Lập, ngày       tháng  3 năm 2021 

 

           Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;  

- Phòng Nội vụ huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 231/SNV-CCVC ngày 03/3/2021 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, thống kê số lượng giáo viên hiện đang giữ ngạch 

giáo viên cũ chưa được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo 

viên. 

 Để có cơ sở tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, có phương án 

giải quyết đối với các trường hợp trên Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ 

quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau: 

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị trường rà soát, thống 

kê số lượng giáo viên hiện đang giữ ngạch giáo viên cũ.  Dự kiến phương án sắp 

xếp, bố trí vào vị trí việc làm phù hợp với ngạch hiện giữ (trong trường hợp 

không bố trí, sắp xếp được đề nghị nêu rõ lý do) theo Phụ lục gửi kèm văn bản 

này gửi về UBND huyêṇ qua Phòng Nôị vu ̣để tổng hơp̣ trước ngày 15/3/2020. 

 2. Phòng Nôị vu ̣có trách nhiêṃ tổng hơp̣, thẩm điṇh phương án bố trí, sắp 

xếp, báo cáo UBND huyêṇ xem xét, trình cấp có thẩm quyền theo thời gian quy 

điṇh. 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội 

vụ triển khai, thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (iOffice); 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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