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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Lào Cai, ngày28 tháng 7 năm 2022

V/v bàn giao công tác quản lý trường học
năm học 2022-2023.

Kính gửi: Các trường mầm non, phổ thông thành phố.
Căn cứ Thông báo kết luận số 418-TB/TU ngày 23/7/2022 của Thường trực
Thành ủy Lào Cai về việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn cán bộ quản lý trường học năm
học 2022-2023;
Ngày 28/7/2022, UBND thành phố đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm
cán bộ quản lý trường học năm học 2022-2023, để công tác quản lý chỉ đạo điều
hành được đảm bảo tính liên tục, hợp lý đảm bảo theo đúng các quy định của nhà
nước và pháp luật, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường có CBQL bổ
nhiệm:
1. Báo cáo Đảng ủy, UBND xã, phường về thay đổi nhân sự cán bộ quản lý
tại các trường; bố trí kiện toàn phân công nhiệm vụ khi có thay đổi nhân sự.
2. Đối với cán bộ quản lý được bổ nhiệm mới, bổ nhiệm chức vụ cao hơn từ
nguồn nhân sự tại chỗ: Báo cáo Chi ủy, Ban giám hiệu bàn giao công việc cũ đang
đảm nhiệm tiến hành nhận bàn giao công việc mới được ghi rõ trong quyết định bổ
nhiệm, thời gian bàn giao và nhận bàn giao xong trước ngày 05/8/2022.
3. Đối với cán bộ quản lý được điều động bổ nhiệm (luân chuyển): Tổ chức
bàn giao toàn bộ nội dung công việc đang đảm nhiệm và toàn bộ hệ thống hồ sơ sổ
sách, cơ sở vật chất của nhà trường (theo quy định của Điều lệ trường học và các
quy định khác của pháp luật) cho người kế nhiệm đồng thời sắp xếp thời gian bố trí
đến đơn vị mới nhận bàn giao và tổ chức chỉ đạo, quản lý điều hành tại đơn vị mới
theo thời hiệu ghi trong quyết định.
- Thời gian tiến hành bàn giao: Xong trước ngày 10/8/2022.
4. Các trường có thay đổi Hiệu trưởng bố trí thời gian bàn giao cụ thể và
mời các thành phần tham dự: Đại diện Đảng uỷ, UBND phường, xã; Lãnh đạo,
chuyên viên phòng GD&ĐT; Đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch, CBGV, nhân
viên nhà trường và các thành phần khác có liên quan.
5. Đối với công tác quản lý, sử dụng hòm thư công vụ, VNPT Ioffice, chữ
ký số (Token): Các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số
444/PGD&ĐT-HCTH ngày 20/8/2021 của phòng GD&ĐT thành phố.

Lưu ý: Công tác bàn giao nội bộ trong đơn vị trường phải được tiến hành cụ
thể, toàn diện có sự chứng kiến của BGH mở rộng, các đoàn thể và toàn bộ CBGV,
NV trong trường (có biên bản giao, nhận chi tiết kèm theo).
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai, yêu cầu các trường nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy, UBND các xã, phường;
- Lãnh đạo PGD&ĐT;
- Lưu VT, TCCB.
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