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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
Thực hiện Công văn số 1365/SNV-XDCQ&TCBC ngày 14/9/2019 của Sở
Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2021 và thực hiện Nghị quyết về
tinh giản biên chế, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập
trực thuộc thực hiện các nội dung sau:
Tiến hành khảo sát số học sinh lớp 9 trong vùng tuyển sinh, xác định chính
xác số lớp, số học sinh lớp 10 năm học 2021-2022, từ đó tổng hợp, báo cáo kế
hoạch theo các biểu phù hợp loại hình đơn vị (trường THPT, Trường
THCS&THPT DTNT Hà Tĩnh, Trung tâm BDNVSP&GDTX tỉnh) theo mẫu đính
kèm Công văn này; khi thực hiện việc tổng hợp, báo cáo các đơn vị cần lưu ý:
- Việc xây dựng kế hoạch phải do thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực
hiện và chịu trách nhiệm;
- Định mức biên chế GV/lớp: 2,25 (Riêng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh:
3,1; Khối THPT của trường THCS&THPT DTNT Hà Tĩnh: 2,4) bao gồm cả cán
bộ đoàn; giáo viên kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm lớp cân đối ở tất cả các bộ
môn; hạn chế tối đa bố trí kiêm nhiệm ở các môn thiếu giáo viên;
- Số hiện có tại thời điểm 31/12/2020 được tính bằng số hiện nay trừ đi số
nghỉ hưu đến 31/12/2020;
- Nghiên cứu kỹ hướng dẫn (ghi chú dưới các biểu mẫu) trước khi nhập số
liệu.
Các đơn vị tải Công văn này và biểu mẫu liên quan trên Hệ chương trình
quản lý văn bản và hồ sơ công việc; gửi báo cáo kế hoạch biên chế kèm theo các
biểu tổng hợp về Sở (qua Phòng TCCB) chậm nhất là ngày 28/9/2020, bản mềm
chuyển qua email: levanhoang@hatinh.edu.vn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Trần Trung Dũng

