
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:      /UBND-TH1 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2020 

V/v tuyển dụng giáo viên Mầm non năm 2020  
 

 

Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo;   

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện ý kiến của Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ về thực hiện các quy định về tổ 

chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 

2020; để kịp thời bố trí đủ giáo viên khi bước vào năm học 2020-2021, Ủy ban nhân 

dân tỉnh yêu cầu các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố 

như sau: 

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:  

- Rà soát chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non được giao nhưng chưa sử dụng. 

Xây dựng và ban hành kế hoạch, cơ cấu, chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non (tuyển 

mới); thống nhất với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ tiêu thực hiện tinh giản 

biên chế giáo viên mầm non trước khi ban hành kế hoạch tuyển dụng; thời gian hoàn 

thành chậm nhất trước ngày 20/7/2020.  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tuyển dụng giáo viên mầm non (tuyển mới) năm 2020 theo quy 

định của pháp luật. 

2. Sở Nội vụ: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất chỉ tiêu thực hiện 

tinh giản biên chế giáo viên mầm non của từng huyện, thành phố trước khi Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố ban hành kế hoạch tuyển dụng; Thời gian hoàn 

thành trước ngày 15/7/2020. 

 - Hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này và quy trình, thủ tục tổ chức tuyển 

dụng giáo viên mầm non (tuyển mới) năm 2020 theo đúng quy định. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố các nội dung liên quan đến văn bằng, 

chứng chỉ trong quá trình tuyển dụng và các nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm 

vụ của Sở theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; UBND 

các huyện, thành phố tổ chức thực hiện./. 
 

  Nơi nhận: 
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, Các PCT UBND tỉnh;   

- Như trên; 

- Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh;      

- Các huyện, thành ủy;  

- CV: TH1, VX2; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Vũ Việt Văn 
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