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Vũ Quang, ngày        tháng 7 năm 2022 
 

 

TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị phê duyệt số lượng, cơ cấu tuyển dụng viên chức  

do đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí tại Trung tâm GDNN&GDTX huyện 
 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Nội vụ Hà Tĩnh.    
   

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số 

lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu 

lao động hợp đồng năm 2022; Thông báo số 59/TB-SNV ngày 21/01/2022 của Sở 

Nội vụ Hà Tĩnh về Biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2022; 

Văn bản số 258/SNV-CCVC ngày 22/02/2022 của Sở Nội vụ về việc xây dựng Kế 

hoạch và đề xuất tuyển dụng viên chức năm 2022; 

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-GDNN&GDTX ngày 29/6/2022 của Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện về việc đề nghị tuyển 

dụng viên chức kèm theo Kế hoạch tuyển dụng và Đề án vị trí việc làm của Trung 

tâm, hiện nay việc thực hiện hoạt động chuyên môn tại Trung tâm GDNN&GDTX 

huyện còn gặp nhiều khó khăn do thiếu 01 viên chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 

môn hóa học (thuộc công tác giáo dục thường xuyên) và 01 viên chức thực hiện 

nhiệm vụ Hướng nghiệp (02 chỉ tiêu này đều do đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh 

phí). 

Sau khi xác định khả năng tự chủ của đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện kính 

đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt số lượng, cơ cấu 

tuyển dụng 02 viên chức tại Trung tâm GDNN&GDTX huyện để tham mưu thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Trung tâm, đồng thời đảm bảo số lượng người làm 

việc theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (tối thiểu có 15 người làm 

việc tại một đơn vị sự nghiệp công lập). Cụ thể như sau: 

1. Thực trạng số người làm việc tại Trung tâm GDNN&GDTX huyện 

(tính đến 30/6/2022) 

- Số người làm việc được giao: 13 viên chức do ngân sách nhà nước bảo 

đảm và 02 viên chức do đơn vị tự bảo đảm kinh phí. 

- Số người làm việc hiện có: 13 viên chức do ngân sách nhà nước bảo đảm. 

- Còn thiếu: 02 viên chức do đơn vị tự bảo đảm kinh phí. 

2. Đề xuất tuyển dụng 

Đề nghị phê duyệt tuyển dụng đối với 02 chỉ tiêu biên chế viên chức còn 

thiếu của Trung tâm GDNN&GDTX huyện cụ thể như sau: 



a) Vị trí việc làm: “Hướng nghiệp”, yêu cầu trình độ chuyên môn có bằng 

Đại học trở lên thuộc ngành khoa học giáo dục, quản lý giáo dục hoặc giáo dục 

học. 

b) Vị trí việc làm: Giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số 

V.07.05.15), yêu cầu trình độ chuyên môn có bằng Đại học trở lên thuộc ngành Sư 

phạm hóa học. 

 (Có phụ lục đăng ký số lượng, cơ cấu tuyển dụng chi tiết kèm theo) 

Rất mong được sự quan tâm của Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Đ/c Chủ tịch; các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm GDNN&GDTX huyện; 

- Lưu VT, UBND. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

                           
 

 Bùi Khắc Bằng 
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