
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  54 /PGDĐT     

     V/v  Đề án xếp lại trường, điểm trường, 

lớp gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục 

huyện Đại Lộc 

Đại Lộc, ngày  01  tháng 4  năm 2020 

           
  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Thông báo số 107/TB-UBND ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam thông báo Kết luận của ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo 

Quảng Nam; 

Thực hiện Công văn số 494/SGDĐT-VP ngày 31/3/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Quảng Nam về Đề án xếp lại trường, điểm trường, lớp gắn với việc bố 

trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh. 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường 

học trong huyện thực hiện một số nội dung như sau: 

- Cung cấp số liệu cụ thể về trường, điểm trường, lớp, học sinh, thời điểm 

đến năm học 2024-2025 (File báo cáo kèm theo), trên cơ sở rà soát, sắp xếp xác 

định nhu cầu biên chế về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo các giải pháp 

của Đề án đã được Phòng GDĐT tổng hợp và trình UBND huyện, tỉnh thống 

nhất, phê duyệt. 

- Cho ý kiến về việc thực hiện giảm biên chế nhân viên kế toán bằng cách bố 

trí nhân viên kế toán liên trường (nêu những thuận lợi và khó khăn trong việc bố 

trí kế toán liên trường tại địa phương, xác định việc bố trí kế toán liên trường có 

thực hiện được tại đơn vị mình hay không, nêu lý do cụ thể nếu không thực hiện 

được). 

       Trên đây Công văn thực hiện Đề án xếp lại trường, điểm trường, lớp gắn 

với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục 

huyện Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiêm túc thực hiện ngay và 

báo cáo về Phòng GDĐT qua kênh điều hành (qua Bộ phận Tổ chức cán bộ) 

trước  ngày 04/4/2020./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, TCCB.  

Q. TRƯỞNG PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

Lương Đức Hiền 

 


