
  UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NỘI VỤ

Số :           /SNV-CCVC
Về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu 

thi tuyển giáo viên và nhân viên kế toán các 
cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và 

Đào tạo năm 2021

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

Hải Dương, ngày       tháng      năm 2021

  
Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức ngày 25/11/2019; Luật Giáo dục ngày 
14/6/2019; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 
định 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 về 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; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, 
công chức, viên chức, lao động hợp đồng 68/2020/NĐ-CP trong các cơ quan hành 
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức 
danh, chức vụ tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý;

Thực hiện Kế hoạch số 2836/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh về tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục 
công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021; Thông báo số 138/TB-UBND ngày 
18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh thời gian thực 
hiện Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo 
dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

Sau khi thẩm định đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
và Sở Giáo dục & Đào tạo về chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo viên và nhân viên kế 
toán các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021. Sở Nội vụ 
phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo 
dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021, cụ thể như sau:

( Có biểu chỉ tiêu, cơ cấu chi tiết kèm theo)
Sở Nội vụ thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.           

Nơi nhận: 
- Như trên;            
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, CCVC.                

                    GIÁM ĐỐC           

                  Phạm Mạnh Hùng           
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