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THÀNH PHỐ LÀO CAI
Số: 59

/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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THÔNG BÁO
Kết quả xét duyệt hồ sơ viên chức đăng ký chuyển vùng về công tác tại sự
nghiệp GD&ĐT thành phố Lào Cai, đợt 02 năm học 2021 - 2022
Căn cứ 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; Thông báo
số 357/TB-SNV ngày 30/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ
tiêu số lượng người làm việc năm 2022 và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số
68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ đối với UBND thành phố Lào
Cai.
Qua thời gian tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, UBND thành phố trân trọng
cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện cho các viên chức có nguyện vọng
chuyển công tác về thành phố Lào Cai hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trân
trọng nhu cầu của các cá nhân có nguyện vọng được chuyển đến công tác tại sự
nghiệp GD&ĐT thành phố. Tuy nhiên do chỉ tiêu tiếp nhận có số lượng nhất
định, vì vậy UBND thành phố chỉ tiếp nhận được số lượng trong chỉ tiêu biên
chế được giao trên nguyên tắc xét tuyển cạnh tranh, công khai, minh bạch theo
phương án đề ra.
Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ của viên chức, Ủy ban Nhân dân
thành phố Lào Cai thông báo kết quả thẩm định hồ sơ của viên chức đăng ký
chuyển vùng, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
- Tổng số tiếp nhận: 37 hồ sơ
- Số hồ sơ đủ điều kiện tham gia xét duyệt: 37 hồ sơ
II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ:
Hội đồng xét duyệt viên chức chuyển vùng về thành phố đã tổ chức họp
xét hồ sơ viên chức chuyển vùng về thành phố, kết qủa cụ thể như sau:
1. Hồ sơ khối mầm non: 07 hồ sơ, đồng ý tiếp nhận 04 hồ sơ.
2. Hồ sơ khối tiểu học:
- Hồ sơ giáo viên dạy các môn: 13 hồ sơ, đồng ý tiếp nhận 08 hồ sơ.
3. Hồ sơ khối Trung học cơ sở:
- Hồ sơ giáo viên Toán Lý: 07 hồ sơ, đồng ý tiếp nhận 01 hồ sơ;
- Hồ sơ giáo viên Văn Sử: 02 hồ sơ, đồng ý tiếp nhận 01 hồ sơ;
- Hồ sơ giáo viên Sinh - Địa: 03 hồ sơ, đồng ý tiếp nhận 02 hồ sơ;

4. Hồ sơ khối chuyên biệt
- Hồ sơ giáo viên Tiếng Anh: 03 hồ sơ, đồng ý tiếp nhận 01 hồ sơ;
- Hồ sơ giáo viên Thể dục: 02 hồ sơ, đồng ý tiếp nhận 01 hồ sơ;
(Có danh sách chi tiết đính kèm)
Các hồ sơ chưa được tiếp nhận đợt này, UBND thành phố sẽ tiếp tục
nghiên cứu để tiếp nhận trong thời gian tiếp theo khi có chỉ tiêu biên chế. Trong
thời gian tới UBND thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của
các cơ quan đơn vị và cá nhân có nguyện vọng chuyển công tác về thành phố.
Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai thông báo tới giáo viên, nhân viên đã nộp
hồ sơ chuyển vùng biết và làm thủ tục theo quy định./.
Nơi nhận:
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- Lãnh đạo UBND thành phố;
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