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 Kính gửi: Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Yên Châu 

 

Thực hiện Công văn số 02/BBT ngày 27/8/2021 của Ban biên tập Cổng 

thông tin điện tử huyện Yên Châu về việc giao trả lời câu hỏi của độc giả 

Nguyễn Thị Hoan - bản Kim Chung 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. 

Phòng Nội vụ xin được trả lời câu hỏi của độc giả như sau: 

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 7 của Quyết định số 1182/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2019 của UBND huyện Yên Châu thì đối tượng tạm hoãn trong 

trường hợp này là viên chức thường trú tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội thuận lợi (gọi tắt là vùng thuận lợi), nếu có vợ hoặc chồng đang công 

tác tại vùng đặc biệt khó khăn thì được tạm hoãn. 

Như vậy, trường hợp của độc giả Nguyễn Thị Hoan, cả vợ, chồng thường trú 

và đang công tại các trường học trên cùng một địa bàn (xã Phiêng Khoài) thuộc 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì không thuộc đối tượng tạm 

hoãn theo quy định tại Khoản 6, Điều 7 của Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 

28/10/2019 của UBND huyện Yên Châu.  

Ngày 01/9/2021, UBND huyện ban hành quyết định số 1091/QĐ-UBND về 

việc điều động giáo viên năm học 2021 – 2022 điều động bà Nguyễn Thị Hoan từ 

trường MN Hoa Huệ đến nhận công tác tại trường MN Hoa Mai, hai trường này 

đều trên địa bàn xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Qua nắm bắt tình hình, bà 

Nguyễn Thị Hoan chấp hành quyết định điều động của UBND huyện, không có ý 

kiến gì thêm. 

Phòng Nội vụ trân trọng kính gửi Ban biên tập Công thông tin điện tử huyện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- TT. UBND huyện (Đ/c Vì Văn Ngọc); 

- Lưu: VT, NV, …b 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Đức Long 
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