ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 610/UBND-NV

Yên Châu, ngày 30 tháng 3 năm 2021

V/v rà soát nhu cầu tuyển dụng
viên chức năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng phòng Nội vụ;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày
02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công
chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh
nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi
nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐTngày 02/2/2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ
nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non công lập.
Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy
trong trong các trườngtiểu học; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày
02/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung
học cơ sở công lập; Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/2/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và
bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông
công lập;
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định 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; Quyết
định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết
định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
Quyết định số 366/QĐ-SNV ngày 24/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc
giao mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp
giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo, UBND các
huyện, thành phố năm 2021; Công văn số 561/SNV-CCVC ngày 27/3/2021 của
Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc lập kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự
nghiệp công lập năm 2021;
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Để có cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức chưa thực hiện năm
2021 đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện Yên
Châu yêu cầu thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ
sau:
1. Căn cứ vào biên chế được giao năm 2021 tại Quyết định số 366/QĐSNV ngày 24/3/2021 của Sở Nội vụ tổ chức rà soát đề xuất nhu cầu tuyển dụng
viên chức năm 2021 gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) thời hạn
chậm nhất 15h30’ ngày 31/3/2021.
2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan
2.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát, xác
định rõ nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 đảm bảo đúng, đủ số lượng, cơ
cấu bộ môn và phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại các nhà trường.
2.2. Phòng Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nhu cầu của
các đơn vị, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thợi hạn
hoàn thiện trước ngày 03/4/2021.
Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó
khăn, vướng mắc liện hệ số điện thoại 02123 840 147 để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NV 50 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lù Văn Cường
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UBND HUYỆN YÊN CHÂU
TRƯỜNG ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …../TTr-……

Yên Châu, ngày …. tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
Đề nghị tuyển dụng viên chức năm 2021
Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân huyện Yên Châu;
- Phòng Nội vụ huyện Yên Châu.
Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT - BNV ngày
02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công
chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh
nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi
nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên
chức;
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định 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; Quyết
định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết
định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
Quyết định số 366/QĐ-SNV ngày 24/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc
giao mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp
giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo, UBND các
huyện, thành phố năm 2021.
Thực hiện Công văn số
/UBND-NV ngày 29/3/2021 của Uỷ ban nhân
dân huyện Yên Châu về việc rà soát nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021.
Trường ………………… đề nghị phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Yên
Châu tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị như sau:
1. Tình hình thực hiện biên chế đến 31/3/2021
TT

Vị trí

Mã số chức
danh nghề
nghiệp

Biên chế
được giao
năm 2021

Có mặt đến
31/3/2021

Biên chế
chưa thực
hiện
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Vị trí

TT

Mã số chức
danh nghề
nghiệp

Biên chế
được giao
năm 2021

Có mặt đến
31/3/2021

Biên chế
chưa thực
hiện

……….
1

2

Vị trí lãnh đạo,
……………….
điều hành
…………..
Vị trí hoạt động
nghề nghiệp

06.031
3

Vị trí hỗ trợ
phục vụ

V.05.02.08
V.10.02.07
V.01.02.03

2. Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021
2.1. Vị trí hoạt động nghề nghiệp
- Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên ….. hạng …, chuyên ngành ……..
- Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên ….. hạng …, chuyên ngành ………
…
2.2. Vị trí hỗ trợ phục vụ
- Chức danh nghề nghiệp: ……. ….. hạng …
- Chức danh nghề nghiệp: …… ….. hạng …
…
Trường ……………………… đề nghị phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân
huyện Yên Châu xem xét. Quyết định theo phân cấp quản lý./.
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Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo nhà trường;
- Lưu: VT, …. 6 bản.

HIỆU TRƯỞNG

…………………..
Lưu ý: Đối với các trường: Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học – Trung học cơ
sở cần phân tích rõ cơ cầu bộ môn và nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu bộ môn.

