ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 378 /TB-UBND

TP. Lào Cai, ngày 03 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận viên chức chuyển vùng về công tác tại sự nghiệp GD&ĐT
thành phố Lào Cai đợt 01, năm học 2022 - 2023
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 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; Công văn số
2656/UBND-NC ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Hướng dẫn
chuyển vùng công tác đối với viên chức; Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai
thông báo nhu cầu tiếp nhận giáo viên, nhân viên chuyển vùng về thành phố đợt
01 năm học 2022-2023, cụ thể như sau:
I. DỰ KIẾN NHU CẦU TIẾP NHẬN: Tổng số: 24 chỉ tiêu, trong đó:
1. Giáo viên Mầm non: 08 chỉ tiêu.
2. Giáo viên Tiểu học: 08 chỉ tiêu, trong đó: Giáo viên Tiểu học dạy các
môn: 05 chỉ tiêu; Giáo viên Âm nhạc: 01 chỉ tiêu; Giáo viên tiếng Anh: 02 chỉ
tiêu.
3. Giáo viên Trung học cơ sở: 07 chỉ tiêu, trong đó: Giáo viên Toán: 03
chỉ tiêu; Giáo viên Văn - Sử: 02 chỉ tiêu; Giáo viên Sinh - Hóa: 01 chỉ tiêu; Giáo
viên Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu.
4. Nhân viên trường học: 01 chỉ tiêu, trong đó: Nhân viên Thư viện: 01
chỉ tiêu.
(Trường hợp có thay đổi về chỉ tiêu tiếp nhận, UBND thành phố có thông
báo điều chỉnh)
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

* Yêu cầu chung: Là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong biên chế
Nhà nước đang công tác tại sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong và ngoài tỉnh
Lào Cai có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp theo quy định của từng vị
trí. Có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ hồ sơ theo quy định, không trong thời gian
thi hành kỷ luật, có đủ sức khỏe để tham gia công tác. Có thời gian công tác ít
nhất 03 năm đối với nữ, 05 năm đối với nam không kể thời gian tập sự, có tuổi
đời không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ.
- Giáo viên mầm non: Có trình độ từ cao đẳng sư phạm trở lên, có thành
tích và danh hiệu thi đua từ lao động tiên tiến trở lên trong 03 - 05 năm gần nhất.
- Giáo viên phổ thông: Có trình độ từ đại học sư phạm trở lên, chuyên
môn phù hợp với yêu cầu của từng vị trí cần tuyển; có thành tích và danh hiệu
thi đua từ lao động tiên tiến trở lên trong 03 - 05 năm gần nhất. Đối với nhân
viên có trình độ đạt chuẩn trở lên đối với các vị trí việc làm cần tiếp nhận.

- Riêng môn Tiếng Anh ngoài các tiêu chuẩn trên phải có trình độ Tiếng
Anh bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình
độ B2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu.
* Thứ tự Ưu tiên: Giáo viên giáo viên giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp
huyện, giáo viên là cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện; giáo viên có trình độ cao, năng
lực chuyên môn giỏi dạy tại các trường chuyên, trường chất lượng cao trong và
ngoài tỉnh; CBQL giỏi, giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn; giáo viên có
năng lực đặc biệt; giáo viên thuộc diện gia đình chính sách; giáo viên có chồng
hoặc vợ là lực lượng vũ trang công tác tại biên giới, hải đảo; giáo viên đang
công tác tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định
của Chính phủ, giáo viên có hộ khẩu thường trú tại Tả Phời, Hợp Thành; giáo
viên có tuổi đời trẻ, có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và
đào tạo trên địa bàn thành phố.
- Do đội ngũ giáo viên của hai huyện Mường Khương ,Si Ma Cai khó
khăn nên thành phố chưa tiếp nhận giáo viên tại các huyên này có nguyện vọng
xin chuyển về công tác tại thành phố trong đợt này .
2. Thủ tục hồ sơ tiếp nhận

2.1. Hồ sơ: Hồ sơ xin chuyển vùng công tác theo quy định tại công văn số
2656/UBND-NC ngày 22/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, cụ thể:
- Đơn xin chuyển vùng công tác;
- Bản kiểm điểm quá trình công tác có nhận xét ưu, khuyết điểm của
người đứng đầu đơn vị quản lý trực tiếp và xác nhận của Trưởng Phòng Giáo
dục và Đào tạo cấp huyện nơi viên chức công tác;
- Sơ yếu lí lịch theo mẫu 2C-BNV/2008, ban hành kèm theo Quyết định
số 02/2008/QĐ-BNV ngày 16/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ chuyển vùng công tác;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ; các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm
chính thức vào ngạch viên chức; quyết định nâng bậc lương hoặc thâm niên vượt
khung gần nhất;
- Bản sao các thành tích cá nhân, các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có);
- Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan quản lý, sử dụng viên
chức theo phân cấp về công tác tổ chức cán bộ.
Hồ sơ chuyển vùng công tác được cho vào một phong bì kích thước 250 x
340 x 5 mm (Theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 1 quyết định số
06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ).
2.2. Thời gian nộp hồ sơ: Đến hết ngày 10/8/2022.
2.3. Địa điểm nộp hồ sơ:
- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Giáo dục và
Đào tạo thành phố Lào Cai; Địa chỉ: Trụ sở HĐND&UBND thành phố - Số 591
đường Hoàng Liên, phường Kim Tân thành phố Lào Cai; người không đủ điều
kiện tiếp nhận không trả lại hồ sơ.
- Số điện thoại liên hệ: 0214.3826.930

UBND thành phố Lào Cai thông báo để toàn thể cán bộ, giáo viên có nguyện
vọng chuyển vùng được biết nộp hồ sơ đúng thời gian quy định; Thông báo này
được công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố Lào Cai./.
Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai;
- UBND các huyện, thị xã;
- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã;
- Trung tâm VH-TT-TT thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, (GD&ĐT 02 bản).
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