
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-NV 
V/v đề nghị thẩm định cơ cấu 

tuyển dụng giáo viên Mầm 

non, Tiểu học, THCS 

 

Nghi Xuân, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

    Kính gửi:   

                     - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

                                         - Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Công văn số 4848/UBND-PC1 ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021 - 2022; UBND huyện đề xuất cơ 

cấu tuyển dụng như sau: 

1. Thực trạng biên chế giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở: 

a) Bậc học Mầm non: Năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh giao 396 biên chế 

giáo viên mầm non, tính đến 31/12/2021 có 385 giáo viên, còn thiếu 11 giáo viên. 

b) Bậc học Tiểu học: Năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh giao 463 biên chế giáo 

viên tiểu học, tính đến 31/12/2021 có 372 giáo viên, còn thiếu 90 giáo viên, cụ thể: 

- Giáo viên văn hóa: Biên chế giao 360 người, hiện có 282 người, thiếu 78 giáo viên; 

- Giáo viên Âm nhạc: Biên chế giao 20 người, hiện có 22 người, thừa 2 giáo viên; 

- Giáo viên Mỹ thuật: Biên chế giao 20 người, hiện có 25 người, thừa 5 giáo viên; 

- Giáo viên Ngoại ngữ: Biên chế giao 33 người, hiện có 33 người, đủ giáo viên; 

- Giáo viên Tin học: Biên chế giao 7 người, hiện có 5 người, thiếu 2 giáo viên; 

- Giáo viên Thể dục: Biên chế giao 22 người, hiện có 5 người, thiếu 17 giáo viên. 

c) Bậc học Trung học cơ sở: Năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh giao 421 biên 

chế giáo viên, tính đến 31/12/2021 có 419 giáo viên, còn thiếu 02 giáo viên, cụ thể: 

- Giáo viên bộ môn Hóa - Sinh: Biên chế giao 37 người, hiện có 31 người, 

thiếu 6 giáo viên; 

- Giáo viên bộ môn Văn - Sử - Địa - GDCD: Biên chế giao 118 người, hiện 

có 113 người, thiếu 5 giáo viên; 

- Giáo viên bộ môn Tiếng anh: Biên chế giao 42 người, hiện có 54 người, 

thừa 12 giáo viên; 

- Giáo viên bộ môn Âm nhạc: Biên chế giao 10 người, hiện có 11 người, thừa 

01 giáo viên; 

- Giáo viên bộ môn Mỹ thuật: Biên chế giao 10 người, hiện có 11 người, thừa 

01 giáo viên; 

- Giáo viên bộ môn Công nghệ: Biên chế giao 17 người, hiện có 19 người, 

thừa 02 giáo viên; 

- Giáo viên bộ môn Thể dục: Biên chế giao 23 người, hiện có 24 người, thừa 

01 giáo viên; 

Giáo viên dạy môn Thể dục ở bậc học Trung học cơ sở hiện có 24 người, 

trong đó chuyên ngành Thể dục 22 người và chuyên ngành Sinh - Thể 02 người. So 

với biên chế được UBND tỉnh giao, giáo viên dạy môn thể dục thừa 01 biên chế; 

tuy nhiên bộ môn Sinh - Hóa thiếu 5 giáo viên, do đó 02 giáo viên có trình độ chuyên 



môn Sinh - Thể ngoài dạy môn Thể dục còn được bố trí dạy môn Sinh học, số tiết 

giảng dạy thực tế của giáo viên môn Thể dục ở các trường THCS trên địa bàn huyện 

không thừa. 

- Giáo viên bộ môn Toán - Lý - Tin: Biên chế giao 95 người, hiện có 87 

người, thiếu 8 giáo viên; 

Giáo viên dạy môn Tin học huyện Nghi Xuân hiện có 7 người, bố trí công tác 

tại 7/11 trường THCS, TH&THCS. Những năm qua, môn Tin học ở cấp THCS là 

môn học tự chọn. Tuy nhiên từ năm học 2021-2022 trở đi thực hiện Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 thì môn Tin học là môn bắt buộc trong nội dung giáo dục 

cấp THCS do đó các trường THCS cần có thêm ít nhất 04 giáo viên Tin học để giảng 

dạy đúng bộ môn quy định theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông. 

Từ thực trạng bộ môn Thể dục và Tin học của bậc Trung học cơ sở nêu 

trên, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo cho 

phép UBND huyện chưa điều chuyển 01 giáo viên Thể dục và 02 giáo viên Tin 

học cấp THCS xuống dạy tiểu học theo như phụ lục 02 kèm theo Văn bản số 

4848/UBND-PC1 ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh. 
 

2. Về cơ cấu tuyển dụng:  

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đề xuất cơ cấu tuyển dụng giáo viên như sau: 

- Khối Mầm non: 9 chỉ tiêu giáo viên mầm non. 

- Khối Tiểu học: 69 chỉ tiêu giáo viên văn hóa tiểu học. 

- Khối Trung học cơ sở: Hiện nay giáo viên có hộ khẩu thường trú tại huyện 

Nghi Xuân đang làm việc tại các trường Trung học cơ sở thuộc các huyện trong tỉnh 

Hà Tĩnh có nhu cầu về làm việc tại huyện rất nhiều (Các năm trước đây vì dôi dư 

giáo viên THCS nên huyện không tiếp nhận, nhiều người có đơn xin liên hệ về công 

tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện), vì vậy UBND huyện đề nghị 

được tiếp nhận giáo viên ngoại huyện thuộc tỉnh thay cho 02 chỉ tiêu tuyển dụng.  

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở 

Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, cho ý kiến để huyện triển khai thực hiện 

quy trình tuyển dụng giáo viên theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, GD&ĐT; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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