
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LẤP VÒ     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 170/TB-UBND        Lấp Vò, ngày 15 tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v thông báo danh sách viên chức ngành giáo dục 

đủ điều kiện xét chuyển công tác năm 2022 

     

 Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và 

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

công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;  Căn cứ Quy chế xét chuyển công tác đối 

với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 

829/QĐ-UBND-HC ngày 29/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.  

Xét Tờ trình số 03/TTr-HĐXCCT ngày 14 tháng 06 năm 2022 của Hội 

đồng xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2022; 

Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Lấp Vò Thông báo danh sách viên chức đủ điều 

kiện xét chuyển công tác, chỉ tiêu tiếp nhận, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, 

nguyện vọng, các tiêu chí ưu tiên và các nội dung khác có liên quan đối với viên chức 

ngành giáo dục xin chuyển công tác năm 2022 như sau: 

1. Danh sách viên chức đủ đều kiện xét chuyển công tác: 52 người. Trong 

đó: 

- Xin chuyển công tác trong huyện: 34 người. 

- Xin chuyển công tác (chuyển đến) ngoài Huyện: 12 người. 

- Xin chuyển công tác (chuyển đến) ngoài Tỉnh: 06 người. 

(Có danh sách đính kèm) 

 2. Chỉ tiêu tiếp nhận: (phụ lục đính kèm). 

 3. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, nguyện vọng, các tiêu chí ưu tiên 

(Đính kèm Quyết định 829/QĐ-UBND-HC ngày 29/6/2021 của UBND Tỉnh) 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò yêu cầu Hội đồng Hội đồng xét 

chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2022 và viên chức xin 

chuyển công tác có tên trong danh sách nêu trên theo dõi, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Website Phòng GDĐT (thông báo); 

- CT, các PCT UBND Huyện; 

- UBND Huyện, TP có viên chức chuyển CT; 

- Phòng GDĐT các Huyện, TP có viên chức     

chuyển CT; 

- Các Phòng: Nội vụ, GDĐT Huyện; 

- Thành viên HĐ XCCT; 

- Hiệu trưởng các trường có nhu cầu tiếp nhận; 

- Niêm yết; 

- Lưu: VT, TCCB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Thị Diệp 
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