
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1190/UBND-NV 
V/v góp ý dự thảo quy định điều 

động, biệt phái viên chức sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo 

Yên Châu, ngày  08  tháng 8 năm 2019 
 

   

 

Kính gửi:  - Thường trực HĐND huyện; 

                   - Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

                           - Các đơn vị trường học trực thuộc. 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng và 

sử dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và 

thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, 

doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Hướng dẫn số 1242/HD-SNV 

ngày 10/9/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 

phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức,viên chức và người lao động trong 

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Sơn La;  

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Quy định điều động, biệt phái đối với 

viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (có dự thảo Quy định kèm theo). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản 

gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 12/8/2019, đồng 

thời gửi bản Word vào địa chỉ vinhdd.yenchau@sonla.gov.vn để tổng hợp 

trình xin chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy trước khi ban hành. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, cho ý kiến./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo đơn vị; 

- Lưu: VT, NV, V08b. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hà Như Huệ 
 

Ư 

mailto:vinhdd.yenchau@sonla.gov.vn
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-UBND  Yên Châu, ngày      tháng 8 năm 2019 
 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định tiêu chí điều động, biệt phái viên chức  

các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trực thuộc  

Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu 

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;  

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng 

công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện 

chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập; Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ 

quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lí biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ huyện ủy tại Thông báo số …..-

TB/HU ngày …./8/2019 về chủ trương ban hành quy định tiêu chí điều động, biệt 

phái viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện Yên Châu;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số …../TTr-PNV ngày      

…../8/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định tiêu chí xét điều động, 

biệt phái viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện Yên Châu, gồm 3 Chương, 15 Điều. 

DỰ THẢO 
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Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Nội 

vụ, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Tổ chức huyện ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đơn vị SN GD&ĐT huyện; 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, NV 100b. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Như Huệ  
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Tiêu chí điều động, biệt phái viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và 
Đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND   

ngày     /8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Quyết định này quy định tiêu chí xét điều động, biệt phái viên chức trong biên 

chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước công tác trong các đơn vị sự nghiệp Giáo 

dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu. Việc điều động thường 

xuyên trong công tác cán bộ đối với viên chức, thực hiện theo phân cấp quản lý cán 

bộ, công chức, viên chức và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

 Điều 2. Giải thích từ ngữ 

 Trong Quyết định quy định tiêu chí này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như 

sau: 

1. “Điều động” là việc thực hiện điều chuyển viên chức các cấp học, bậc 

học từ đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập này sang đơn vị sự nghiệp giáo dục công 

lập khác trên địa bàn huyện không ảnh hưởng đến số lượng biên chế, vị trí việc làm 

của các đơn vị được cấp có thẩm quyền giao. 

2. “Biệt phái” là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập này 

được cử đi làm việc tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập khác (hay cơ quan, đơn 

vị khác) theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. 

3. “Trường trọng điểm” là những trường đã đạt chuẩn quốc gia nằm trên địa 

bàn thị trấn Yên Châu có chất lượng giáo dục và đào tạo cao hơn so với mặt bằng 

chung trong toàn huyện.  

Điều 3. Mục đích thực hiện điều động, biệt phái  

Điều động viên chức theo tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo 

dục và đào tạo; đảm bảo sự công bằng và giải quyết việc mất cân đối về cơ cấu, số 

lượng biên chế, vị trí việc làm so với quy mô trường, lớp học; đảm bảo tốt nhất yêu 

cầu thực hiện nhiệm vụ và giải quyết nguyện vọng chính đáng của viên chức. 
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Biệt phái viên chức nhằm giải quyết tình trạng thừa, thiếu cục bộ biên chế, 

vị trí việc làm so với nhu cầu của từng đơn vị trong thời gian ngắn mà chưa thực 

hiện được việc điều động.  

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện điều động, biệt phái  

1. Việc điều động, biệt phái viên chức được thực hiện theo phương pháp xác 

định điểm số ưu tiên trên cơ sở tính số năm công tác theo vùng (thuận lợi, khó 

khăn, đặc biệt khó khăn), quá trình công tác, thành tích đạt được của viên chức và 

các quy định khác, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, bình đẳng, đúng quy 

định. 

2. Việc điều động viên chức được thực hiện thường xuyên hàng năm, trên cơ sở 

nhu cầu chuyên môn và cơ cấu biên chế, vị trí việc làm của các đơn vị trường học; 

kiện toàn công tác tổ chức cán bộ theo hướng khuyến khích để xây dựng đội ngũ giáo 

viên, nhân viên chất lượng cao, hướng tới xây dựng hệ thống các trường chất lượng 

cao, nhằm tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển giáo dục, đào 

tạo trên địa bàn huyện. 

3. Không thực hiện điều động viên chức trái với cơ cấu biên chế, vị trí việc 

làm, chuyên môn, nghiệp vụ đang làm hoặc đang phụ trách. 

4. Cơ sở để giao chỉ tiêu điều động, biệt phái căn cứ vào tỉ lệ giáo viên trên 1 

lớp chung trong toàn huyện theo từng cấp học, bậc học (không vượt quá quy định 

của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

Chỉ biệt phái viên chức ở những đơn vị có tỉ lệ giáo viên, nhân viên/lớp cao 

hơn tỉ lệ chung đến những đơn vị có tỉ lệ này thấp hơn tỉ lệ chung của toàn huyện 

theo từng cấp học, bậc học. Đối với những trường được công nhận chuẩn quốc gia 

hoặc đang lập hồ sơ đề nghị công nhận chuẩn quốc gia; những trường tham gia các 

chương trình, dự án giáo dục thì tỉ lệ giáo viên, nhân viên/lớp có thể cao hơn tỉ lệ 

chung của toàn huyện, tùy theo điều kiện thực tế của năm học. 

5. Chỉ điều động, biệt phái viên chức khi đảm bảo cân đối biên chế, vị trí 

việc làm theo chuyên ngành giữa các đơn vị trường học. 

6. Việc điều động viên chức phải thực hiện trên cơ sở đảm bảo tính cân đối, 

ổn định; do vậy số lượng viên chức thực hiện điều động tối đa không quá 

10%/tổng số viên chức của toàn ngành/năm và phải phù hợp điều kiện thực tế của 

từng đơn vị.  
 

Chương 2 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 5. Đối tượng thuộc diện điều động, biệt phái  

1. Viên chức công tác ở trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

thuận lợi (sau đây gọi là vùng thuận lợi) liên tục từ 05 năm trở lên đối với nam và 

07 năm trở lên đối với nữ (trừ các trường hợp được quy định tại Điều 6, Điều 7 của 

Quy định này). 
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2. Viên chức đang công tác các trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn, đặc biệt khó khăn (sau đây gọi là vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn) 

có nguyên vọng được điều động, biệt phái. 

 3. Viên chức thuộc diện dôi dư, không thể sắp xếp, bố trí ở đơn vị hiện tại 

(nếu thuộc các trường hợp quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy định này sẽ được xem 

xét đảm bảo việc điều động biệt phái được thực hiện phù hợp). 

 4. Giáo viên công tác ở các trường trọng điểm của huyện trong thời gian 5 

năm tính từ thời điểm xét điều động trở về trước không có thành tích (không đạt 

danh hiệu giáo viên dạy giỏi, không có học sinh giỏi, không được khen thưởng từ 

cấp huyện trở lên, …), kể cả là đối tượng được quy định tại Điều 6 Quy định này 

vẫn thực hiện điều động. 

 5. Các trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện điều động, biệt phái 

hoặc tạm hoãn điều động, biệt phái được quy định tại Điều 6 và khoản 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, Điều 7 của Quy định này vẫn được xét điều động, biệt phái nếu cá nhân 

có nguyện vọng, hoặc viên chức có biểu hiện suy thoái, gây mất đoàn kết.   

Điều 6. Đối tượng không thuộc diện phải thực hiện điều động, biệt phái  

1. Đối với điều động 

a) Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (thực hiện theo quy 

định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ). 

 b) Viên chức là thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam, con đẻ liệt sỹ. 

 c) Viên chức được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua 

toàn quốc (hoặc các danh hiệu tương đương). 

 d) Viên chức thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính 

phủ. 

 e) Viên chức đã có thời gian công tác ở trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn 

từ 12 năm trở lên đối với nữ, 15 năm trở lên đối với nam (nếu cá nhân không có 

nguyện vọng xin điều động). 

f) Viên chức đã có thời gian công tác ở trường thuộc vùng khó khăn từ 13 năm 

trở lên đối với nữ, 16 năm trở lên năm đối với nam (nếu cá nhân không có nguyện 

vọng xin điều động). 

g) Viên chức có thời gian công tác ở cả vùng đặc biệt khó khăn và vùng khó 

khăn thì được cộng dồn để xét (tổng thời gian công tác ở vùng đặc biệt khó khăn  và 

vùng khó khăn được cộng dồn làm thành tổng số năm công tác ở vùng khó khăn). Ví 

dụ: Viên chức có thời gian công tác ở vùng khó khăn 8 năm, vùng đặc biệt khó khăn 4 

năm thì được tính là 12 năm công tác ở vùng khó khăn.  

 h) Viên chức đang công tác ở trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn (trừ 

trường hợp dôi dư hoặc có nguyện vọng được điều động, biệt phái). 

 i) Viên chức còn thời gian công tác dưới 36 tháng sẽ được nghỉ chế độ (nghỉ 

hưu) theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (trừ trường hợp viên chức có nguyện 

vọng) 
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 k) Viên chức có vợ (hoặc chồng) thuộc biên chế nhà nước đang công tác ở cơ 

quan, đơn vị thuộc nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

(Cách tính thời gian: Thời gian viên chức công tác ở vùng khó khăn và đặc 

biệt khó khăn được tính bao gồm cả thời gian thực hiện biệt phái.  Tính tổng thời 

gian công tác nếu có số tháng lẻ từ đủ 6 tháng trở lên thì làm tròn lên 01 năm, nếu 

số tháng lẻ dưới 6 tháng thì không tính). 

2. Đối với biệt phái 

- Viên chức đã thực hiện biệt phái kể từ khi được hết thời hạn biệt phái đến 

thời điểm xét thực hiện lần biệt phái tiếp theo chưa được 24 tháng (trừ trường hợp 

có nguyện vọng).  

- Viên chức thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 6 Quy định này. 

 Điều 7. Đối tượng tạm hoãn chưa thực hiện điều động, biệt phái 

 1. Viên chức đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật. 

2. Viên chức đang trong thời gian tập sự. 

3. Viên chức đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến 

công việc đang bị thanh tra, kiểm tra. 

4. Viên chức đang điều trị bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế, đi 

học dài hạn (thời gian học liên tục từ 3 tháng trở lên). 

5. Viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 48 tháng tuổi. 

6. Viên chức có vợ hoặc chồng đang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; ở 

hải đảo, làm nhiệm vụ quốc tế hoặc công tác khác tại đơn vị hành chính cấp huyện 

trở lên (phải công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập, áp dụng công tác cả ở trong và ngoài huyện). 

 7. Viên chức có cả vợ và chồng thuộc diện điều động, biệt phái thì được tạm 

hoãn một người. 

 8. Giáo viên đang trực tiếp bồi dưỡng học sinh thuộc đội tuyển của huyện 

chuẩn bị tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. 

 9. Viên chức có thành tích xuất sắc, được cấp có thẩm quyền công nhận 

trong 5 năm trở lại (kể từ thời điểm xét trở về trước) tuỳ theo mức độ được tính 

thời gian tạm hoãn (thời gian tạm hoãn tính từ thời điểm xét trở về sau), cụ thể: 

 a) Đối với các danh hiệu thi đua 

 - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh được tạm hoãn 3 năm; 

 - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được tạm hoãn 02 năm. 

 b) Đối với các hình thức khen thưởng 

 - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tạm hoãn 05 năm; 

 - Bằng khen của UBND tỉnh được tạm hoãn 3 năm. 

 c) Danh hiệu giáo viên dạy giỏi 

- Giáo viên dạy giỏi toàn quốc được tạm hoãn 05 năm; 

 - Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được tạm hoãn 03 năm; 
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 - Giáo viên dạy giỏi cấp huyện được tạm hoãn 01 năm. 

 d) Trong thời gian 03 năm trở lại (tính đến thời điểm xét), giáo viên trực tiếp 

giảng dạy và bồi dưỡng học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi và các kỳ 

thi khác do cấp tỉnh, cấp bộ ngành tổ chức (tuỳ theo tính chất, ý nghĩa của cuộc thi 

Chủ tịch UBND huyện sẽ quyết định) được tính: 

 - Toàn quốc: Giải nhất được hoãn 05 năm, giải nhì 03 năm, giải ba 02 năm, 

giải khuyến khích 01 năm. 

 - Cấp tỉnh: Giải nhất được hoãn 03 năm, giải nhì 02 năm, giải ba 01 năm. 

 - Cấp huyện: Giải nhất được hoãn 02 năm, giải nhì được hoãn 01 năm, giải 

ba trở lên được hoãn 01 năm. 

         Cụ thể cách xác định như sau: 

- Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: Chỉ tính thành tích cao 

nhất được cấp có thẩm quyền công nhận trong 5 năm trở lại (kể từ thời điểm xét trở về 

trước). 

 - Đối với danh hiệu giáo viên dạy giỏi: Chỉ tính thành tích cao nhất được cấp 

có thẩm quyền công nhận công nhận trong 5 năm trở lại (kể từ thời điểm xét trở về 

trước). 

 - Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy và bồi dưỡng học sinh đạt giải trong 

các kỳ thi học sinh giỏi và các kỳ thi khác do cấp tỉnh, cấp bộ ngành tổ chức: Chỉ 

tính giải cao nhất mà học sinh được cấp có thẩm quyền công nhận trong 3 năm trở 

lại (kể từ thời điểm xét trở về trước). 

 Tổng số năm được tính ưu tiên tạm hoãn, chưa thực hiện điều động, biệt 

phái là: Thành tích thi đua, khen thưởng + Danh hiệu giáo viên dạy giỏi + Học 

sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi và các kỳ thi khác. Ví dụ: trong 5 năm 

trở lại (kể từ thời điểm xét trở về trước) viên chức đạt thành tích cao nhất là 01 lần được 

công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (được tạm hoãn 2 năm) + giáo viên dạy giỏi cấp 

huyện (được tạm hoãn 01 năm)  +  có học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh (được tạm hoãn 03 

năm), thì tổng số năm được tính ưu tiên tạm hoãn là: 2 năm + 01 năm + 03 năm = 

06 năm. 

 10. Viên chức trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng bố mẹ đẻ, bố mẹ của vợ hoặc 

chồng đang đau ốm, già yếu, tàn tật (bố, mẹ đang trực tiếp ở cùng nhà nhưng 

không còn ai chăm sóc, nuôi dưỡng); viên chức có vợ hoặc chồng, con bị bệnh tật, 

ốm đau phải điều trị dài ngày được Hội đồng nhà trường và Bệnh viện đa khoa cấp 

huyện trở lên xác nhận. 

11. Viên chức có vợ hoặc chồng đang thực hiện quyết định của cấp có thẩm 

quyền đi tăng cường, biệt phái, luân chuyển tại các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn, 

các đồn biên phòng, cửa khẩu quốc gia; tăng cường, biệt phái ra ngoài huyện, ngoài 

tỉnh. 

 12. Trường hợp người thuộc các đối tượng được tạm hoãn có đơn tình 

nguyện điều động, biệt phái sẽ được xem xét, quyết định. 

Điều 8. Quy định về điểm số ưu tiên trong xét điều động, biệt phái 
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1. Mỗi năm viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được tính 03 điểm, 

vùng khó khăn được tính 02 điểm (thời gian dưới 6 tháng không tính, thời gian từ 6 

tháng trở lên được tính 01 năm). 

2. Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tính 10 điểm.  

3. Trong 08 năm trở lại tính đến thời điểm xét được Thủ tướng Chính phủ 

tặng Bằng khen được tính 08 điểm. 

4. Trong 5 năm trở lại tính đến thời điểm xét đạt các thành tích sau:  

a) Mỗi năm đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh được tính 05 điểm, CSTĐ cấp cơ 

sở được tính 02 điểm, lao động tiên tiến được tính 01 điểm;  

b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc của bộ, ngành Trung ương được 

tính 03 điểm; Bằng khen của LĐLĐ tỉnh, Giấy khen của Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện, hoặc của sở, ngành cấp tỉnh được tính 01 điểm. 

c) Viên chức đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi toàn quốc được tính 08 điểm, 

danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 05 điểm, danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp 

huyện 02 điểm;  

d) Trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh đạt giải học sinh giỏi, mỗi học 

sinh đạt giải được tính điểm như sau:  

Mỗi học sinh đạt giải quốc gia: Giải nhất 05 điểm, giải nhì 03 điểm, giải ba 

1,5 điểm, giải khuyến khích 0,5 điểm; 

Mỗi học sinh đạt giải cấp tỉnh: Giải nhất được 02 điểm, giải nhì được 1,5 

điểm, giải ba được 01 điểm; 

Mỗi học sinh đạt giải cấp huyện: Giải nhất được 1,5 điểm, giải nhì được 01 

điểm, giải ba được 0,5 điểm; Giải khuyến khích được 0,5 điểm (chỉ áp dụng tính 

điểm khuyến khích đối với vùng khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn) 

* Lưu ý: Cá nhân đồng thời được nhiều thành tích được cộng dồn điểm. 

5. Viên chức là con (con đẻ) của thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh 

hùng; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và 

Người làm nghĩa vụ quốc tế được cộng 03 điểm. 

6. Viên chức nữ được cộng 03 điểm. 

7. Việc tính điểm được áp dụng cả với các trường hợp được cử đi biệt phái: 

Biệt phái ở vùng khó khăn được tính 02 điểm, ở vùng đặc biệt khó khăn tính 03 

điểm. 

8. Viên chức công tác ở trường thuộc vùng thuận lợi, vùng khó khăn, vùng 

đặc biệt khó khăn nhưng được phân công dạy tại các điểm trường thuộc các bản 

khó khăn thì được cộng bổ sung điểm cho 1 năm/trên điểm (theo biểu điểm theo 

bản thuộc xã gửi kèm). 

VD: Giáo viên được phân dạy tại bản Pá Sang xã Sặp Vạt thì cộng bổ sung 

cho mỗi năm dạy thực tế tại bản đó là 1 điểm; 02 năm dạy tại bản đó được cộng bổ 

sung 2 điểm.  

Điều 9. Cách thức xét điều động 
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1. Trường hợp điều động từ vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn về vùng thuận 

lợi. 

a) Phân nhóm đối tượng để ưu tiên xét điều động từ vùng khó khăn, đặc biệt 

khó khăn về vùng thuận lợi: 

- Nhóm 1: Những người thực hiện nghĩa vụ luân chuyển đã quá thời hạn xét về 

(từ 01 năm trở lên) và những người đã công tác tại vùng đặc biệt khó khăn từ 12 năm 

trở lên đối với nữ, 15 năm trở lên đối với nam; những người đã công tác tại vùng khó 

khăn từ 13 năm trở lên đối với nữ, 16 năm trở lên đối với nam. 

- Nhóm 2: Những người thực hiện nghĩa vụ luân chuyển đã hết thời hạn 

(dưới 1 năm) và những người đã công tác tại vùng đặc biệt khó khăn dưới 12 năm 

đối với nữ, dưới 15 năm đối với nam; vùng khó khăn dưới 13 năm đối với nữ, dưới 

16 năm  đối với nam . 

b) Thứ tự ưu tiên trong xét điều động: 

Căn cứ vào số lượng biên chế và vị trí làm việc theo chuyên ngành được giao 

thực hiện nhiệm vụ điều động, các đơn vị tiến hành xét theo nguyên tắc:  

- Thực hiện xét hết các đối tượng thuộc Nhóm 1 rồi mới xét đến đối tượng 

thuộc Nhóm 2.  

- Trong từng nhóm đối tượng, căn cứ số điểm đạt được của từng viên chức để 

xét theo thứ tự từ người có điểm cao đến người có điểm thấp hơn cho đến hết chỉ 

tiêu được giao. 

c) Đối với các trường trọng điểm khi xét điều động viên chức về các trường 

này, các đối tượng cũng được xét thứ tự theo điểm số ưu tiên và chỉ xét đối với 

những đối tượng đã đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Là anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua toàn quốc (hoặc tương đương) 

- Trong thời hạn 5 năm tính đến thời điểm xét: Có học sinh đạt giải cấp 

huyện trở lên; là giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên; đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

trở lên; được tặng giấy khen từ cấp huyện trở lên (phải là khen thường xuyên về 

thành tích chuyên môn trong công tác giáo dục và đào tạo). 

d) Trường hợp đặc biệt: Giáo viên có thành tích đặc biệt xuất sắc (được Thủ 

tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Giáo viên dạy giỏi toàn quốc, giải nhất giáo viên 

dạy giỏi cấp tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen…), có năng 

lực đáp ứng tốt nhất yêu cầu cấp thiết của trường chuẩn của huyện thì khi xét điều 

động về trường thuộc vùng thuận lợi không phải tuân thủ quy định tại điểm a, b 

khoản 1, Điều 9 Quy định này.  

e) Trường hợp viên chức có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn thì khi 

xem xét, điều động về vùng thuận lợi không tiến hành xét theo điểm số đạt được 

mà tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội đồng xét điều động, biệt phái sẽ xem xét, quyết 

định. Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quy định thuộc một trong 

các trường hợp cụ thể như sau: 

- Có bố, mẹ đang đau ốm phải điều trị dài ngày cần có người phục vụ riêng 

(mắc các bệnh hiểm nghèo và mãn tính theo quy định của Bộ Y tế). Có xác nhận 
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đang điều trị của Bệnh viện cấp huyện trở lên và xác nhận của chính quyền địa 

phương nơi cư trú, xác nhận của nhà trường. 

- Có bố, mẹ già yếu, tàn tật không tự chăm lo, phục vụ cho bản thân hàng 

ngày được, cần có người khác giúp đỡ. Có xác nhận của địa phương nơi cư trú và 

xác nhận của nhà trường. 

- Bản thân hoặc vợ, chồng, con ốm đau phải điều trị dài ngày (mắc các bệnh 

hiểm nghèo, phải điều trị nội trú liên tục tại bệnh viện cấp huyện trở lên). Có xác 

nhận đang điều trị của Bệnh viện cấp huyện trở lên; có xác nhận của chính quyền 

địa phương nơi cư trú và xác nhận của nhà trường. 

(Viên chức có hoàn cảnh gia đình như nêu trên phải là người trực tiếp ở 

cùng nhà để chăm sóc, ngoài ra không còn ai khác trong gia đình chăm sóc thì 

mới được xét ưu tiên). 

- Viên chức đơn thân (hoặc có vợ hoặc chồng nhưng vợ hoặc chồng cũng 

công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) đang nuôi con dưới 

18 tuổi. 

f) Không xét các trường hợp từng công tác ngoài huyện Yên Châu, đã được 

tạo điều kiện tiếp nhận, phân công công tác, nhưng thời gian công tác tại huyện 

Yên Châu chưa đủ từ 05 năm trở lên. 

2. Trường hợp điều động từ vùng thuận lợi đến vùng khó khăn và đặc biệt 

khó khăn: 

a) Phân nhóm đối tượng để ưu tiên xét điều động từ vùng thuận lợi đến vùng 

khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

- Nhóm 1: Viên chức có tổng thời gian công tác liên tục ở đơn vị trường hiện 

tại từ 07 năm trở lên đối với nữ; 05 năm trở lên đối với nam (trừ các trường hợp 

cùng thuộc đối tượng quy định tại Điều 6, Điều 7, Quy định này); viên chức thuộc 

các trường trọng điểm được quy định tại khoản 5, Điều 5 Quy định này. 

- Nhóm 2: Viên chức đang công tác tại trường hiện tại, nhưng đã có thời gian 

công tác ở trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn chưa đủ 12 năm đối với nữ, chưa 

đủ 15 năm đối với nam; ở trường thuộc vùng khó khăn chưa đủ 13 năm đối với nữ, 

chưa đủ 16 năm đối với nam. 

b) Xếp thứ tự trong xét điều động: 

Căn cứ vào số lượng biên chế, vị trí việc làm theo chuyên ngành được giao 

thực hiện nhiệm vụ điều động, các đơn vị tiến hành xét theo nguyên tắc sau: 

- Xét điều động hết đối tượng thuộc nhóm 1 mà chưa đủ chỉ tiêu thì xét tiếp 

đến đối tượng thuộc nhóm 2. Trong từng nhóm quy định tính điểm thực hiện như 

Điều 8 và thứ tự ưu tiên như sau: Người có điểm thấp hơn xét trước, đến người có 

điểm cao hơn để lấy đủ chỉ tiêu phải thực hiện nhiệm vụ điều động (trừ trường hợp 

những cá nhân này có viên chức tình nguyện đi thay). Trường hợp có từ 02 người 

trở lên có nguyện vọng điều động từ vùng thuận lợi đến vùng khó khăn hoặc đặc 

biệt khó khăn thì ưu tiên người có điểm cao hơn được thực hiện xét trước. 

3. Điều động giữa các trường trong cùng vùng 
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Trường hợp cần điều chỉnh về nhân sự cho phù hợp với biên chế vị trí việc 

làm được giao cơ cấu bộ môn, định biên thì thực hiện điều động giữa các trường 

trong vùng.  

 a) Trường hợp đối tượng đều có nhu cầu được xét điều động: Quy định tính 

điểm như Điều 8 và thứ tự ưu tiên thực hiện: Người có điểm cao hơn được xét điều 

động trước cho đến hết chỉ tiêu điều động. 

 b) Trường hợp các đối tượng đều không có nhu cầu được xét điều động thì 

thực hiện tính điểm theo quy định tại Điều 8 và thứ tự người có điểm thấp hơn xét 

trước cho đến hết chỉ tiêu điều động. 

Điều 10. Cách thức xét biệt phái 

1. Trường hợp biệt phái từ trường thuộc vùng thuận lợi đến trường thuộc 

vùng có khó khăn và đặc biệt khó khăn 

Căn cứ vào số lượng biên chế, vị trí việc làm theo chuyên ngành được giao 

thực hiện nhiệm vụ biệt phái, các đơn vị tiến hành xét cử viên chức biệt theo thứ tự 

phải thực hiện như sau: 

Nhóm 1: Viên chức có tổng thời gian công tác liên tục ở đơn vị trường hiện 

tại (trường thuận lợi) từ đủ 07 năm trở lên đối với nữ; 05 năm trở lên đối với nam 

(trừ các trường hợp quy định tại Điều 6, Điều 7, Quy định này). 

  Nhóm 2: Viên chức chưa đi biệt phái lần nào (trừ các trường hợp được  quy 

định tại khoản 2, điều 6 Quy định này). 

 Nhóm 3: Viên chức đã từng đi biệt phái. 

Xét biệt phái hết đối tượng thuộc nhóm 1 mà chưa đủ chỉ tiêu thì xét tiếp 

đến đối tượng thuộc nhóm 2, nhóm 3. Trong cùng một nhóm đối tượng, quy định 

tính điểm như Điều 8 và thứ tự ưu tiên phải đi biệt phái như sau: Theo điểm số đạt 

được, người có điểm thấp hơn xét trước đến người có điểm cao hơn (trừ trường 

hợp có cá nhân khác tình nguyện đi thay) cho đến khi lấy đủ chỉ tiêu được giao. 

2. Biệt phái từ trường thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn đến trường 

vùng thuận lợi 

Thực hiện nguyên tắc ưu tiên xét cử biệt phái đối với cá nhân có nguyện 

vọng cho đến hết chỉ tiêu biệt phái. 

 a) Trường hợp các đối tượng thuộc diện biệt phái đều có nhu cầu được xét đi 

biệt phái: Quy định tính điểm như Điều 8 và thứ tự ưu tiên thực hiện: Người có 

điểm cao hơn xét trước cho đến hết chỉ tiêu đi biệt phái. 

 b) Trường hợp các đối tượng thuộc diện biệt phái đều không có nhu cầu 

được xét đi biệt phái thì thực hiện tính điểm theo quy định tại Điều 8 và thứ tự người 

có điểm thấp hơn xét trước cho đến hết chỉ tiêu đi biệt phái. 

Trường hợp nếu ở cùng một đơn vị trường thuộc vùng khó khăn, những viên 

chức đã thực hiện biệt phái ở lần xét trước thì lần xét sau không căn cứ theo điểm số 

mà thực hiện theo thứ tự: Viên chức chưa thực hiện biệt phái lần nào xét trước, hoặc 

viên chức đã thực hiện biệt phái, nhưng có số lần biệt phái ít nhất, hoặc khoảng cách 
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giữa lần biệt phái gần nhất tính đến thời điểm xét biệt phái có thời gian lâu nhất; xét 

lần lượt cho đến khi lấy đủ chỉ tiêu đi biệt phái. 

 3. Biệt phái từ trường thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn này đến 

trường thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn khác 

 a) Trường hợp các đối tượng thuộc diện biệt phái đều có nhu cầu được xét đi 

biệt phái thì thực hiện nguyên tắc ưu tiên, tính điểm cho các đối tượng theo hướng 

dẫn tại Điều 8, xét cử đi biệt phái từ đối tượng có điểm cao nhất trở xuống cho đến 

hết chỉ tiêu. 

b) Trường hợp các đối tượng thuộc diện biệt phái đều không có nhu cầu 

được xét đi biệt phái thì thực hiện theo điểm b, khoản 2 điều này. 

4. Trường hợp biệt phái từ trường thuộc vùng thuận lợi này đến trường thuộc 

vùng thuận lợi khác: 

Thực hiện nguyên tắc ưu tiên xét cử biệt phái đối với cá nhân có nguyện 

vọng cho đến hết chỉ tiêu biệt phái. 

 a) Trường hợp các đối tượng thuộc diện biệt phái đều có nhu cầu được xét đi 

biệt phái thì thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên, tính điểm cho các đối tượng theo 

hướng dẫn tại Điều 8, xét cử đi biệt phái đối tượng có điểm từ cao nhất trở xuống 

cho đến hết chỉ tiêu. 

 b) Trường hợp các đối tượng thuộc diện biệt phái đều không có nhu cầu 

được đi biệt phái thì thực hiện tính điểm theo quy định tại Điều 8 và thứ tự từ người 

có điểm thấp hơn xét trước cho đến hết chỉ tiêu đi biệt phái. 

Điều 11. Thời hạn thực hiện điều động, biệt phái 

1. Đối với điều động 

 Từ vùng thuận lợi đến vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn (không quá 3 

năm với nữ và 5 năm với nam) trường hợp hết thời hạn mà chưa bố trí về vùng 

thuận lợi thì hưởng chế độ chính sách theo quy định. 

Các trường hợp điều động khác không xác định thời hạn.  

2. Đối với biệt phái: Thời hạn một lần biệt phái của từng viên chức tùy vào 

nhu cầu thực tế của đơn vị cần biệt phái, nhưng không quá 36 tháng. Thời gian 

giữa hai lần phải thực hiện đi biệt phái đối với một viên chức tối thiểu là 24 tháng. 

Điều 12. Quy định trường thuộc vùng thuận lợi, khó khăn, đặc biệt khó 

khăn trên địa bàn huyện Yên Châu 

 1. Vùng thuận lợi 

Các trường đóng trên địa bàn các xã: Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán, 

Chiềng Khoi, Sắp Vạt và Thị trấn 

2. Vùng khó khăn 

Các trường học đóng trên địa bàn các xã: Yên Sơn và Chiềng Hặc 

3. Vùng đặc biệt khó khăn 

Các trường học đóng trên địa bàn các xã: Tú Nang, Mường Lựm, Lóng 

Phiêng, Chiềng Tương, Phiêng Khoài và Chiềng Tương. 
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Chương 3 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 13. Tổ chức thực hiện 

1.  Đối với điều động  

 a) Căn cứ các quy định tại Quyết định này, sau mỗi năm học phòng Nội vụ chủ 

trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện 

xây dựng văn bản triển khai điều động viên chức sự nghiệp giáo dục tới các đơn vị 

trường học. 

b) Căn cứ văn bản triển khai của Ủy ban nhân dân huyện, các đơn vị trường 

học triển khai tới toàn thể công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thành lập 

Hội đồng xét điều động của nhà trường; thực hiện xét, lập danh sách viên chức 

thuộc diện điều động công khai trước toàn thể cơ quan; sau 10 ngày kể từ ngày 

công khai, người đứng đầu đơn vị báo cáo danh sách viên chức thực hiện điều 

động gửi Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ và phòng Giáo dục và Đào 

tạo).  

Thành phần Hội đồng xét điều động của trường gồm: Ban Giám hiệu, Chủ tịch 

và Phó Chủ tịch Công đoàn nhà trường, Tổ trưởng, Thư ký Hội đồng trường, người 

đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường là 

Chủ tịch Hội đồng, Thư ký Hội đồng trường là Thư ký Hội đồng xét điều động. 

Người đứng đầu các đơn vị trường học có trách nhiệm thẩm định các điều kiện, 

tiêu chí và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các số liệu để xét điều động 

như: số năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó 

khăn; danh hiệu giáo viên dạy giỏi; các thành tích của viên chức liên quan đến việc 

tính điểm số; các trường hợp đặc biệt; các trường hợp không thuộc đối tượng điều 

động; các trường hợp được tạm hoãn thực hiện điều động…theo quy định tại Điều 6, 

7 , 8 quy định này. 

c) Phòng Nội vụ tham mưu thành lập Hội đồng xét điều động viên chức sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện, xây dựng quy chế làm việc của Hội đồng, tổ 

chức xét điều động viên chức theo kế hoạch. 

d) Hội đồng xét điều động: 

Hội đồng xét điều động có số lượng từ 05 hoặc 07 thành viên: Chủ tịch Hội 

đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (Phó Chủ tịch phụ 

trách lĩnh vực Văn hóa – Xã hội); Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là Trưởng 

phòng Nội vụ; Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Ủy 

viên kiêm thư ký Hội đồng là Chuyên viên Phòng Nội vụ (phụ trách tham mưu về 

quản lý công chức viên chức cấp huyện); các ủy viên (Thanh tra huyện, phòng TC-

KH).  

e) Hội đồng xét điều động viên chức trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

xem xét, quyết định. Căn cứ kết quả phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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huyện, phòng Nội vụ tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành 

Quyết định điều động. 

2. Đối với biệt phái  

Căn cứ vào tình hình sử dụng biên chế, phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với 

phòng Giáo dục và Đào tạo và người đứng đầu các đơn vị trường học có trách cử 

viên chức đi biệt phái theo quy định 

Phòng Nội vụ tổng hợp danh sách viên chức dự kiến thực hiện biệt phái, 

phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án biệt phái, lập Tờ 

trình trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định. 

Điều 14. Ngoài các tiêu chí được nêu trong Quy định này, tùy vào tình hình, 

điều kiện thực tế, việc áp dụng bổ sung các quy định khác cho phù hợp do Ủy ban 

nhân dân huyện quyết định.  

Điều 15. Trong quá trình tổ chức, thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản 

ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) để xem xét, quyết định./. 
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