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Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh 
 

 

Thực hiện Công văn số 1561/SGDĐT-TCCB ngày 18/8/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định danh mục và 

thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, 

lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông 

tư). 

Sau khi nghiên cứu các dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm 

vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương, Ủy ban 

nhân dân huyện Nghi Xuân nhất trí với các nội dung của dự thảo Thông tư và 

không có ý kiến góp ý gì thêm.  

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo ./. 

 
   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, GDĐT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Bùi Việt Hùng 

 


		hungbv.nx@hatinh.gov.vn
	2021-08-19T17:39:52+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2021-08-20T07:17:46+0700


		2021-08-20T07:18:14+0700


		2021-08-20T07:18:33+0700




