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Số:        /TB-UBND 
 

Nghi Xuân, ngày      tháng 8 năm 2020 
 

                      
THÔNG BÁO 

Điều chỉnh biên chế viên chức quản lý, hỗ trợ phục vụ, giáo viên 

tại các trường tiểu học trực thuộc huyện năm học 2020 - 2021 

  
 Thực hiện Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 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 2020; Quyết định số 1094/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc giao biên chế đội ngũ 

viên chức quản lý, hỗ trợ phục vụ, giáo viên theo cơ cấu bộ môn của bậc tiểu học, 

THCS, THPT năm 2020; Thông báo số 49/TB-SNV ngày 20/01/2020 của Sở Nội 

vụ tỉnh Hà Tĩnh về biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2020; 

UBND huyện đã ban hành Văn bản số 434/TB-UBND ngày 07/5/2020 thông báo 

biên chế viên chức quản lý, hỗ trợ phục vụ, giáo viên tại các trường mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở, TH&THCS năm học 2020 - 2021. 

 Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ biên chế viên chức tại các trường học trực 

thuộc, UBND huyện điều chỉnh biên chế viên chức tại các trường tiểu học trực 

thuộc huyện năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau: 

 - Trường Tiểu học Xuân An: Giảm 01 biên chế giáo viên văn hóa; 

 - Trường Tiểu học Cương Gián 1: Giảm 01 biên chế giáo viên văn hóa; 

 - Trường Tiểu học Đạn Trường: Giảm 01 biên chế giáo viên văn hóa; 

 - Trường Tiểu học Xuân Mỹ: Tăng 01 biên chế giáo viên văn hóa; 

 - Trường Tiểu học Xuân Giang: Tăng 01 biên chế giáo viên văn hóa; 

 - Trường Tiểu học Xuân Viên: Tăng 01 biên chế giáo viên văn hóa. 

(Có Phụ lục kèm theo) 

 Nhận được Thông báo, yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc 

căn cứ biên chế viên chức được giao để sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên, nhân 

viên đảm bảo cơ cấu, số lượng theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, GD - ĐT, TC-KH; 

- Các trường tiểu học trực thuộc huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
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