UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2291 /UBND-NV

Nghi Xuân, ngày 17 tháng 11 năm 2021

V/v đề xuất tăng biên chế
Trung tâm GDNN-GDTX huyện
năm học 2021-2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
Thực hiện Công văn số 1802/SNV-XDCQ&TCBC ngày 16/9/2021 của Sở
Nội vụ Hà Tĩnh về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2022; ngày 05/10/2021
Ủy ban nhân dân huyện đã có Báo cáo số 367/BC-UBND về xây dựng kế hoạch
biên chế năm 2022. Tuy nhiên, theo đề nghị của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp
- Giáo dục thường xuyên huyện về việc đề nghị bổ sung biên chế giáo viên giảng
dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; sau khi rà soát
số biên chế và tình hình thực tế của đơn vị, UBND huyện Nghi Xuân báo cáo đề
xuất tăng biên chế cho Trung tâm GDNN - GDTX huyện năm học 2021-2022 như
sau:
1. Tổng số biên chế được giao năm 2021: 20 người, có mặt đến ngày
31/10/2021 là 19 biên chế, còn thiếu 01 biên chế.
Thực trạng biên chế của đơn vị được bố trí theo vị trí việc làm như sau:
- Lãnh đạo Trung tâm: 02 người;
- Giáo viên dạy văn hóa: 12 người;
- Giáo viên dạy nghề: 03 người;
- Kế toán: 01 người;
- Văn thư: 01 người.
2. Kế hoạch biên chế năm 2022: Năm học 2021-2022 tổng số lớp văn hóa
của Trung tâm là 13 lớp, tăng 04 lớp so với năm học 2020-2021, do đó tỷ lệ định
mức giáo viên văn hóa mới đạt 0,92 giáo viên/lớp (theo đinh mức quy định hệ
giáo dục thường xuyên tương ứng 1,42 giáo viên trên/lớp). Do vậy, để đảm bảo
đủ định mức giáo viên giảng dạy cho Trung tâm GDNN-GDTX huyện, UBND
huyện kính đề nghị Sở Nội vụ tăng 06 biên chế giáo viên dạy chương trình giáo
dục thường xuyên.
Kính đề nghị Sở Nội vụ quan tâm, giúp đỡ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NV.
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