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HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /UBND-NV 

V/v đề nghị hướng dẫn thực hiện 

tiếp nhận công chức đối với Hiệu 

trưởng đơn vị trường học được bổ 

nhiệm trước ngày 01/7/2020  

 

Đình Lập, ngày     tháng 4 năm 2022 

 

                                        Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;  Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 

25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, 

viên chức. 

 Căn cứ Thông báo số 88/TB-SNV ngày 17/4/2022 Kết luận của Giám đốc 

Sở Nội vụ tại Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý 

II năm 2022 của ngành Nội vụ. 

 Căn cứ biên chế được giao năm 2022 và số lượng cán bộ, công chức có 

mặt đến thời điểm hiện tại, UBND huyện Đình Lập có nhu cầu tiếp nhận người 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp đến công tác tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện. 

Để có cơ sở tiếp nhận người đứng đầu đơn vị sự nghiệp được bổ nhiệm 

trước ngày 01/07/2020 đến công tác tại các cơ quan chuyên môn, UBND huyện 

Đình Lập đề nghị Sở Nội vụ xem xét, hướng dẫn một số nội dung, như sau:  

1. Căn cứ khoản 19 Điều 1 (Sửa đổi bổ sung Điều 85. Điều khoản chuyển 

tiếp) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25/11/2019 quy định “Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là công chức theo quy định của 

Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành mà không còn là công chức theo quy định của Luật này và 

không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật này thì tiếp tục 

thực hiện chế độ, chính sách và áp dụng các quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức cho đến hết thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ đang đảm nhiệm”. UBND 

huyện Đình Lập đề nghị Sở Nội vụ xem xét về tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận 

công chức đối với 02 người, cụ thể: 
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- Ông Lương Tiến Hiệp, sinh ngày 17/5/1979; Chức vụ: Hiệu trưởng 

Trường PTDTNT THCS huyện Đình Lập, có thời gian bổ nhiệm từ ngày 

10/3/2020; Trình độ: Đại học; Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh; Quản lý nhà 

nước chương trình Chuyên viên (đang học Chuyên viên chính); Chức danh nghề 

nghiệp: Giáo viên THCS hạng II, mã số: V.07.04.31. 

- Bà Mã Thị Chuyền, sinh ngày 26/6/1979; Chức vụ: Hiệu trưởng 

Trường PTDTBT THCS xã Lâm Ca, có thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/6/2020; 

Trình độ: Đại học; Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn; Quản lý nhà nước chương 

trình Chuyên viên (đang học Chuyên viên chính); Chức danh nghề nghiệp: Giáo 

viên THCS hạng II, mã số: V.07.04.31. 

2. Căn cứ quy định tại Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 

25/5/2007 của Bộ Nội vụ chưa có hướng dẫn về việc xếp lương trong trường 

hợp chuyển từ chức danh nghề nghiệp viên chức sang ngạch công chức hành 

chính. Do vậy đề nghị Sở Nội vụ hướng dẫn việc bổ nhiệm vào ngạch công chức 

hành chính đối với 02 trường hợp trên nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện điều động, 

tiếp nhận đến nhận công tác tại cơ quan chuyên môn. 

(Cụ thể có hồ sơ cá nhân kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng đề nghị Sở Nội vụ tỉnh lạng 

Sơn xem xét, hướng dẫn ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

 - Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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