
TM. UY BAN NHAN DAN 
TICH 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
HUY1N DiI LQC Dc IIp - Tii do - Hinh phüc 

Dgi Lç5c, ngày 24 tháng 7 nám 2020 

QUYET DNH 
Ban hành quy djnh v tip nhn, thuyên chuyn giáo viên; Iuân chuyn, 

diêu chuyên giáo viên gifra các co s& giáo dILc MIm non, Tiu hQc và Trung 
h9c co s& cong 1p trên dja bàn huyn Di Lc 

UY BAN NHAN DAN HUY1N DiI LQC 

Can ci:r Lut T chüc chInh quyên dja phu'ong ngày 19/6/2015; L4t süa 
di,bô sung nt so diêu cüa Lut To chüc chInh phü và Lut To chic chInh 
quyên dja phi.rang so 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019; 

Can cir Nghj djnh so 29/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 cüa ChInh phü ye 
tuyCn ding, scr dung và quàn 1 viên chüc; Nghj djnh so 161/2018/ND-CP ngày 
29/11/20 18 cüa ChInh phü ye s1ra dôi, bô sung rnt so quy djnh ye tuyên diing 
cong chirc, viên chrc, nâng ngch cong chüc, thäng htng viên chüc và thirc hin 
chê d hgp dOng mt so loai cOng vic trong Co quan hành chInh nhà rnthc, don 
v sir nghip cong l.p; 

Can cü Quyêt djnh so 13/2018/QD-UBND ngày 22/11/2018 cUa UBND 
tInh Quàng Narn ban hânh quy dnh ye quân 1 viên chilic, lao dng hçp dông 
trong don vj sr nghip cong ltp và các to chüc Hi thuc Uy ban nhân dan tinh 

Quâng Narn; 
Theo dê nghj cüa Tnr&ng phông Ni vi1 huyn, 

QUYET DNH 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy djnh v tip nhn, thuyên 
chuyên giáo viên; luân chuyên, diêu chuyên giáo viên gita các co s& giáo dic 
Mârn non, Tiêu hpc và Trung h9c co sâ cong Ip trên dja bàn huyn Dai Lc. 

Diêu 2. QuyCt dnh nay có hiu lrc ke tr ngày ks'. 
DiCu 3. Chánh Van phông HDND và UBND huyn, Tru&ng phông Ni vi 

huyn, Tru'öng phông Giáo dc và Dào tao, Hiu truâng CC co s giáo dic 
Mâm non, Tiêu h9c và Trung h9c co s cOng l.p trên da bàn huyn chju trách 
nhim thi hành Quyêt djnh nay./. 

Nol ,,hiin: 
- Nliu Diêu 3; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- VP HDND va UBND huyn; 
- Liru VT, NV. 

 / 

So: O /QD-UBND 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYIN D&I LOC Dc 1p - Ty' do - Hnh phüc 

QUYJJNH 
Vê tiêp nhin, thuyên chuyên giáo viên; man chuyên,'diêu chuyn giáo viên 

gilia các co sö giáo dye Mâm non, Tiêu hQc vã Tiung h9c co s& cong 1p 
trên dja bàn huyn Dti Lc 

(Ban hành kè,n theo Quyêt dfnh so .O.  /QD-UBND ngàyI7/2O2O cüa UBND 
huyn Dgi Lóc) 

Chiro'ng I 

NHCJNG QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Phim vi và dEi tu'qng áp dyng 

1. Quy djnh nay quy djnhv vic tip nh.n, thuyên chuyn di vâi giáo 
viên tai  các trithng Mâm non, Tiêu h9c, Trung h9c Co S (THCS) cong lip; vic 
t1c hin luân chuyên, diêu chuyên giáo viên giüa các tnthng Mâm non, Tiêu 
hoc, Trung h9c ca s& cong 1p trên dla  bàn huyn Di Lc. 

2. Quy djnh nay áp dung di vâi các ca quan quân 1 giáo d'çic và Cong 
chii'c, viên chirc, giáo viên các trithng Mâm non, Tiêu h9c, TI-ICS Cong 1p trên 
dja bàn huyn. 

Diu 2. NhiI'ng nguyen tic chung 

1. Bão darn cong khai, minh btch, dan chü, cong bng và diing quy djnh 
cüa pháp 1ut trong vic diêu dng, thuyên chuyên, tiêp nhn viên chüc giáo 
vien. 

2. Luân chuyn, diu chuyn, thuyên chuyn, tip nhn viên chüc giáo 
viên phãi xuât phát tü yêu câu, nhim vçi, cc câu di ngü can b, giáo viên, biên 
chê duc giao cüa trng dan vj và theo dñng quy djnh hin hânh. 

3. Darn bão si,r n djnh, quãn 1, si'r dung có hiu qua di ngü viên chüc 
giáo viên trên dja bàn huyn. 

5. Thai gian luân chuyên, diêu chuyn, thuyên chuyên, tiêp nhn viên 
chCrc giáo viên duc thrc hin thông nhât trong phui vi toàn huyn. 

Chirong II 

NO! DUNG TII1C HIN LUAN CHUYEN, DIEU CHUYEN, THUYEN 
CHUVEN, TIEP NHN VIEN CHTC GIAO VIEN 

Diu 3. Quy djnh v luan chuyn, diu chuyn giáo viên 
1. Tiêp titc thrc hin vic juan chuyên, diêu chuyên giáo viên giüa các 

tru'à'ng Mârn non, Tiêu hçc, Trung bce co sâ cong ip trên dja bàn huyn Di 
Lc theo Quy djnh ti Quyêt djnh so 862/QD-UBND ngày 29/7/2013 cüa Chü 
tjch UBND huyn Dti Lc ye vic phê duyt Dé an Iuãn chuyên và diêu chuyên 



giáo viên, nhân viên ngành Giáo diic và Dào tto huyn Dai Lc ti'r nàm 2013 
dn narn 2020 cho den khi ban hành dê an mó'i. Phông Giáo dic và Dão to 1p 
danh sách theo Dê an gcri UBND huyn (qua Phông Ni vii) dé trInh Chü tich 
UBND huyn xern xét, thông nhât thirc hin. 

2. Tmô'ng hgp diu chuyn tü trumg nay sang tru'è'ng khac trên dja bàn 
huyn khong có trong Dê an nhung do can dôi ncii thira nai thiêu cic b hotc 1 
do khác dê kp thai darn báo cong tác giâng dy thI Phông Giáo dc và Dào tio 
!.p To' trInh kern theo danh sách gi:ri UBND huyn (qua PhOng Ni vii) de tharn 
mu'u UBND huyn hçp xét, thông nhât mOi thirc hin diêu chuyên. 

Diêu 4. Thuyên chuyên 

1. Vic thuyên chuyn giáo viên tfi trt.thng nay sang tru&ng khác trong 
ph?rn vi huyn hoic ra ngoài huyn theo nguyen v9ng cá nhân phái du'cic Ca 
quan có thârn quyên no'i di, no'i den dOng theo quy djnh hin hành. 

2. Không tluiyên chuyn ra ngoài huyn dôi vó'i giáo viên & b mOn ma 
trong huyn dang thiêu, tth trlrng hpp dc bit thI phài thông qua Hi dông xét 
duyt cüa huyn theo quy djnh. 

Diêu 5. Tiêp nhn 

1. Thrc hin tip nh.n can b, giáo viên dé,i vói nhQng b mon cOn thiêu 
nhu'ng phài trong chi tiêu biên chê duqc giao. Không tiêp nhQn giáo viên thuc 
b mon ma huyn cia dci ho.c con dôi du'. 

2. Chü tjch UBND huyn có trách nhim tip nhtn can b, giáo viên theo 
quyêt djnh diêu dng cüa Chü tjch UBND tinh dê bô trI cho các tri.rO'ng trong 
huyên, bâo darn phü hçip v&i ca câu b mOn vâ hoãn cãnh ci,i the ti'r ncii eli trü 
den no'i lam vic cüa giáo viên. 

Chu'o'ng III 
HO S, THU TIJC 

A 

Dieu 6. Ho so' tiep nhin: 

1. Do'n xin chuyn cOng tác có kin ccia thu tru'ng dan vj. 

2. Cong van th&ig nht cho thuyen chuyn cOng tác cüa UBND huyn fbi 

cOng tác neu ô' trong tinh, cüa S& Ni vii nêu ngoi tinh. 

3. So' yu ii ljch có xác nhn cüa thu tru'&ng don vj (co giá trj trong 6 
tháng). 

4. Gity khai sinh (bàn sao cOng chüng). 

5. Các van bang, chüng chi có lien quan (bàn sao cOng chrng). 

6. Các quyt djnh tuyn ding, quy& djnh b nhirn vào ngch, quyt djnh 
lu'ang, so BHXI-T, giây khen, các chi'rng chi,... 

7. Bàn sao cong chtng s h khu (n&i bàn than không co h khu thung 
t1' ti huyn: np h khâu sao cong chcrng cüa chông (vo'), bàn sao cOng chirng 



giây dàng k k& hôn, giây dê nghj nhp h khâu cUa chU h có kin cUa cong 
an khu vrc). 

8. Giây khárn sirc khoê (do co quan có thrn quyn cAp, có giá trj trong 6 
tháng ). 

9. Bàn kirn di&TI qua trInh cong tác có ' kin nhi xét cüa thu tnthng do'n 
vj no'i dang cong tác, kiêm diem dãng viên (nêu co). Kern theo phiêu dánh giá 
xêp loai viên chrc 03 nàm gân nhât. 

10. I-1 so' du'gc thành 1p 01 b d'irng trong tüi di'ng h so gui v UBNID 
huyçn (qua Phông Ni v) truó'c ngày 30/5 hang nàrn. Ho so' np ye Phông 
Ni vi là ho so' dê lu'u phic vi cOng tác tham rnu'u, không hoàn trã 1i. 

Diu 7. Ho so' xin thuyên chuyn cong tác: 

1. Dan xin chuyn cong tác có kin cüa thu tru'ô'ng don v. 

2. So' yêu 11 ljch có xác nhn cüa thO tru'ö'ng don vj (co giá trj trong 6 
tháng). 

3. Bàn sao cong chirng so h khAu (nu bàn than không có h khAu thithn , 
ti u tat huyên nOp ho khâu sao cong chung cua chông (vo), ban sao cong chung< 
giây däng k kêt hôn, giây dê nghj nhp h khâu cüa chü h có kiên cUa cong ' 
an khu vi'c) 

4. Các van bang, chung chi Co lien quan (bàn sao cong chung). 

5. Các quyt djnh tuyn diing, quy& djnh b nhim vào ngch, quyt d 
luo'ng, so BHXH, giây khen, các chirng chL.. có lien quan. 

6. Bàn kirn dirn qua trmnh cong tác có kin nhn xét cOa thu tnthng don 
vj noi dang cOng tác, kiêm diem dàng viên (nêu co). Kern theo phiêu dánh giá 
xêp loai viOn chrc 03 näm gân nhât. 

7. H so' duc thành 1p 01 b drng trong tui di.rng h so giri v UBND 
huyn (qua PhOng Ni vi) tru'ó'c ngày 30/5 hang nim. Ho so np ye Phông 
Ni vçi là ho so' dê luu phçic vit cong tác tham muu, không hoàn trâ lai. 

Chu'o'ng IV 

TO CH11t TI-iVC HIN 

DiCu 8. Các CO' SO' giáo dic: mm non, tiêu lice và tning hc CO' SO' cong 
lIp trên din bàii huyên Dai Lôc 

1. Co trách ahim t chucph bin, quán trit, ti'in khai th?c hin nghiêm 
Quy djnh nay dn tbàn the çári b, giáo viên, nhân vien hành chInh thuc don vj 
quan l. -. 

2. Phi hqp vó'i Phông Ni v11, PhOng Giáo ditc và Dào tao  trong cOng tác 
tharn mu'u cho UBND buyh thrc hin luãn chuyên, diêu chuyên, tiêp nhn, 
thuyën chuyën giáo viên. 

Diti 9. PhOng Ni vij huyn: 



1. Can cr chrc näng, nhim vi, quyn han  theo quy djnh thrc hin tham 
mini trirc tiêp cho Chü tjch UBND huyn ye cong tác tiêp nhn giáo viên ngoài 
huyên, ngoài tinh xin chuyên ye huyn, vic thuyên chuyên giáo viên trên dja 
bàn huyn xin chuyên cong tác di ni khác, vic t1c hin luân chuyên, diêu 
chuyên giáo viCn gitia các trung Mâm non, Tiêu hçc, Trung Ii9c CO s& Cong 1.p 
trên dja bàn huyn Dii Lc. 

2. Tr'c tip thirc hin vic thu nhn h so' xiii chuyn cong tác di và dn 
trên dja bàn huyn. 

3. Phi h9'p vài Phông Giáo dic và Dào to trong cong tác tham mini cho 
UBND huycn t1irc hin luân chuyên, diêu chuyên gi'a các tru'è'ng Mâm non, 
Tiêu hoc, Trung liçc co sâ cong lap, tiêp nhn, thuyên chuyên giáo viên trong và 
ngoài huyn. 

Diu 10. Phông Giáo d,ic và Dào tio: 

1. Dnh kS'  20/5 1iIng nãm rà soát, xây dirng báo cáo tng hçip v s hrcing 
giáo viên hin có tai  các co sâ giáo dic: main non, phô thông cong 1p trên dja 
bàn huyn, nhu cãu thüa thiêu giáo viên O tmg b mOn tai  t1rng don vj cüa tirng 
cap hoc. Báo cáo ye UBND huyn (qua Phông Ni vii) clê có co sâ tham muu 
thrc hin vic tiêp nh.n, thuyên chuyên giáo viên. 

2. Djnh kS'  30/7 hing nãm báo cáo kêt qua thrc Iiin các bithc cüa quy 
trInh thrc hin luân chuyên, diêu chuyên giáo viên g1i ye UBNID huyn (qua 
Phàng Ni v) dê xern xét thông nhât t1c hin luân chuyOn, diêu chuyên. 

3. Phi hçp voi PhOng Ni v1i trong cong tác tham mu'u cho UBND huyn 
tIirc hin Iuân chuyên, diêu chuyên, tiêp nhn, thuyên chuyên giáo viên trong Va 
ngoài huyn. 

.x . 
Dieu 11. Dieu khoan thi hanh 

1. Quy djnh nay áp ding d thirc hin vic tip n1iin, thuyên chuyn di 
vói giáo viên tai  các tru1ng Main non, Tiêu h9c, Trung h9c co sâ (THCS) cong 
lap; vic thçrc hin Iuân chuyên, dieu chuyên giáo viên giUa các tru&ng Mâm 
non, Tiêu hoc, Trung h9c co sâ cong 1p trén da bàn huyn Dai  Lc. 

2. Trong qua trInh t chirc trin khai tIc hiên, n&L có khó khän, vuàng 
mac, các co quan, don vj phân ánh ye UBND huyn (qua Phôiig Ni vii) dê tong 
hgp trIiih UBND huyn xeni xét, quyêt djnh./. 
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