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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 971 /SGDĐT-TCCB
V/v báo cáo thực hiện chính sách
đối với nhà giáo và CBQLGD

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:
- Các phòng GDĐT huyện, thị xã và thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trường TH, THCS&THPT-Đại học Hà Tĩnh.
Thực hiện công văn số 700/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 29/5/2020 của
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo
cáo thực hiện chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Sở Giáo
dục và Đào tạo Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị báo cáo các nội dung liên quan (theo
mẫu và, phụ lục kèm theo):
1. Rà soát đánh giá tác động các quy định về hệ thống vị trí việc làm, định
mức giáo viên, nhân viên và công tác phát triển đội ngũ trong các cơ sở giáo dục
mần non, phổ thông dân lập, tư thục (theo mẫu 1, mục 1)
2. Rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng, đánh gía và
thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên trong các cơ sở giáo dục
mầm non, phổ thông công lập giai đoạn 2015-2020 (mẫu 1, mục 2).
3. Báo cáo số liệu thống kê theo mẫu (cơ sở giáo dục công lập: phụ lục 1, 2;
cơ sở giáo dục dân lập, tư thục: phụ lục 3).
Báo cáo gửi về Sở qua phòng Tổ chức Cán bộ (bản mềm gửi qua email:
nguyenthithuha@hatinh.edu.vn) trước ngày 15/6/2020. Trong thời gian tới, Cục
Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế tại một
số địa phương về các nội dung trên (thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau)./
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- VT, TCCB.
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