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KẾ HOẠCH 
 

V/v xét chuyển công tác đối với viên chức thuộc Trường Tiểu học Tân Phước 

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 Quyết định số 829/QĐ-UBND-HC, ngày 29 tháng 6 năm 2021 

của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên 

chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Quy chế 829); 

Thực hiện Công văn số 371/SGDĐT-TCCB, ngày 24 tháng 3 năm 2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện xét chuyển công tác đối với viên 

chức ngành Giáo dục năm 2022. 

Thực hiện số 314/PGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Phòng giáo dục 

và đào tạo về việc thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo 

dục năm 2022. 

Trường Tiểu học Tân Phước xây dựng kế hoạch  thực hiện xét chuyển 

công tác đối với viên chức của trường  năm 2022 như sau: 

1. Mục đích yêu cầu: 

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho cán bộ quản lý, giáo viên ,nhân viên của 

trường được xét chuyển công tác theo nguyện vọng của mình. 

Nhằm đảm bảo đủ viên chức để thực hiện tốt năm học 2022-2023. 

2. Thực trạng viên chức của đơn vị: 

- Giáo viên dạy lớp: 20/22 lớp (thiếu 2) giáo viên 

- Giáo viên Tiếng Anh: 01 (đủ) 

- Giáo viên Thể dục: 02 (đủ ) 

- Giáo viên Mĩ thuật: 01 (đủ) 

- Giáo viên Tin học: 01 (đủ) 

- Giáo viên Âm nhạc: 01 (đủ) 

Thực trạng hiện tại viên chức của trường giáo viên bộ môn đủ theo quy 

định, riêng giáo viên Tiểu học (dạy lớp) còn thiếu 02 biên chế so với quy định. 

3. Hình thức: 
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Nhà trường triển khai Quy chế 829 đến toàn thể viên chức trong đơn vị 

nắm để thực hiện đúng quy định. 

Đối tượng ưu tiên thực hiện theo Quy chế 829 của UBND tỉnh. 

4. Thời gian tiếp nhân hồ sơ: 

Từ ngày 15 tháng 4 năm 2022 cho đến hết ngày 29 tháng 4 năm 2022. 

Hồ sơ gồm các biểu mẫu theo quy định của Quy chế 829 của UBND tỉnh. 

5. Thời gian hợp xét chuyển công tác: 

Ngày 05 tháng 5 năm 2022 

6. Thời gian gửi hồ sơ về Phòng giáo dục: 

Thời gian gửi hồ sở về phòng giáo dục chậm nhất ngày 10/5/2022. 

Toàn bộ hồ sơ được thực hiện theo Quy chế 829 của Ủy Ban nhân dân 

tỉnh Đồng tháp. 

Trên đây là kế hoạch xét chuyển công tác đối với viên chức thuộc Trường 

Tiểu học Tân Phước năm 2022./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Phòng giáo dục (b/c); 

- HT,các PHT; 

- Viên chức của trường; 

- Đăng Website của trường 

- Lưu: VT, Lan (4) 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Lai  
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