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Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh 

 

 Thực hiện Công văn số 2130/SNV-XDCQ&TCBC ngày 02/11/2021 của 

Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh về việc đề nghị góp ý dự thảo các văn bản: (1) Hướng 

dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý giáo dục các 

trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, 

huyện, thị xã; (2) Hướng dẫn quy hoạch viên chức quản lý giáo dục các trường 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, huyện, thị 

xã; sau khi nghiên cứu các văn bản Dự thảo, UBND huyện có ý kiến như sau: 

 I. Dự thảo Hướng dẫn Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên 

chức quản lý giáo dục các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc 

Ủy ban nhân dân các huyện, huyện, thị xã.  

- Đề nghị bổ sung Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người 

quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà 

nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Lý do: Tại điểm b khoản 1 Điều 8 Quyết định 

số 18/2021/QĐ-UBND quy định trách nhiệm, quyền hạn của UBND cấp huyện: 

“Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn trực 

thuộc theo quy định”. Khoản 2 Điều 16 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND quy 

định trách nhiệm, quyền hạn của UBND cấp huyện: “Quyết định bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi 

dưỡng và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân 

cấp quản lý cán bộ và phân cấp của Ban Thường vụ huyện, thành, thị ủy”. Vì 

vậy, Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý các trường mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở cần phải căn cứ vào Quyết định này. 

-  Tại điểm b, mục 3.1 và điểm b, mục 3.2, phần I, đề nghị thêm từ “nhân 

sự” để cụ thể nhân sự được tập thể lãnh đạo UBND cấp huyện lựa chọn trước khi 

trình Ban Thường vụ Huyện ủy (Thường trực huyện ủy): “Tập thể lãnh đạo 



UBND cấp huyện thảo luận, thống nhất chủ trương, cơ cấu, số lượng, nhân sự, 

điều kiện, tiêu chuẩn….” 

 II. Dự thảo Hướng dẫn Quy hoạch viên chức quản lý giáo dục các 

trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân các 

huyện, huyện, thị xã 

- Để đảm bảo chất lượng đội ngũ viên chức trong nguồn quy hoạch, đề 

nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ giao UBND cấp huyện có trách nhiệm trong việc cử 

viên chức trong nguồn quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng để viên chức có đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn khi có chủ trương bổ nhiệm. 

Các nội dung còn lại UBND huyện thống nhất với các nội dung của văn bản 

Dự thảo. 

Trên đây là các nội dung góp ý của UBND huyện đối với dự thảo các văn 

bản: (1) Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý 

giáo dục các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân 

các huyện, huyện, thị xã; (2) Hướng dẫn quy hoạch viên chức quản lý giáo dục 

các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, 

huyện, thị xã. Kính đề nghị Sở Nội vụ xem xét, quyết định./. 
   

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 - Các phòng: GD&ĐT, Nội vụ; 

 - Lưu VT, NV. 
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