UBND THÀNH PHỐ CAM RANH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

867 /PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cam Ranh, ngày 02 tháng 10 năm 2020

Về việc họp xét xác định danh sách
viên chức dôi dư và đề nghị điều động
năm học 2020-2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, TH-THCS, THCS và PT DTNT.
Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của tỉnh Khánh Hòa
về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo
năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (còn 1.663 người: giảm 54 người
so với năm học 2018-2019);
Thực hiện Kế hoạch số 2573/KH-UBND ngày 04/7/2018 của UBND thành
phố Cam Ranh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018
của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12/12/2017 của
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ
thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn
vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ cuộc họp ngày 15/9/2020 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo giữa Lãnh
đạo, chuyên viên phụ trách Tổ chức cán bộ và quản lý giáo dục THCS của Phòng
Giáo dục và Đào tạo với Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn các
trường THCS về rà soát, sắp xếp số lớp, số học sinh/lớp tương ứng với kế hoạch
phát triển giáo dục năm học 2020-2021 và thống nhất giao số người làm việc (biên
chế) năm học 2019-2020 (tiếp tục thực hiện năm học 2020-2021).
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện việc xét đề
nghị điều động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (sau đây gọi chung là viên
chức) dôi dư như sau:
1. Điều kiện
Phải được đơn vị trường đề nghị sau khi sắp xếp xác định các vị trí việc làm
số người làm việc dôi dư không thể bố trí theo định biên số người làm việc tương
ứng với số lớp, số học sinh được giao tại đơn vị (kế hoạch phát triển giáo dục năm
học 2020-2021)
Được xác định là dôi dư theo rà soát, báo cáo của trường với Phòng Giáo
dục và Đào tạo và căn cứ quyết định giao SNLV của UBND thành phố năm học
2019-2020 (thực hiện năm học 2020-2021)
2. Nội dung, hồ sơ, trình tự, thủ tục điều động công tác đối với viên chức
giữa các trường trong thành phố
Căn cứ quyết định giao SNLV của UBND thành phố năm học 2019-2020
(thực hiện năm học 2020-2021), Hiệu trưởng các đơn vị tổ chức họp toàn trường,
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xét và lập danh sách giáo viên dôi dư do giảm lớp tại chỗ, giảm hạng trường đề
nghị cấp trên điều động để đảm bảo số lượng người làm việc theo quyết định được
giao, cụ thể như sau:
Việc xét họp xét điều động công tác viên chức dôi dư các trường đảm bảo
đúng số lượng dôi dư không đề nghị thêm và lập danh sách theo thứ tự nếu có từ
02 giáo viên trở lên của môn dư .
Tiêu chí xác định người dôi dư căn cứ vào các tiêu chí sau:
+ Tình nguyện xin điều chuyển công tác (đến các trường đang thiếu);
+ Thời gian công tác tại trường;
+ Hoàn cảnh gia đình
+ Thành tích cá nhân;
Danh sách lập theo các mục: số thứ tự, họ và tên, ngày tháng năm sinh;
Ngày vào ngành, ngày về trường, mã số hạng chức danh nghề nghiệp; Trình độ
chuyên môn; nhiệm vụ được phân công hiện nay, hệ số lượng hiện hưởng; Hộ
khẩu thường trú và tóm tắt hoàn cảnh gia đình; Trường xin chuyển đến.
3. Số lượng các vị trí việc làm (các môn dạy) các trường (THCS, TH) đang
thiếu/đang thừa (dôi dư) như sau:
1. Môn Toán: thiếu 04 (THCS Bình Hưng: 01, THCS Cam Lập: 01, THCS
Cam Thịnh Tây: 01, Phổ thông DTNT: 01)/ Trường thừa (dôi dư) môn Toán: 05
(THCS Nguyễn Văn Trỗi: 02, THCS Lê Hồng Phong: 01, THCS Nguyễn
Trọng Kỷ: 01, THCS Nguyễn Khuyến: 01).
2. Môn Tin học: thiếu 02 (THCS Cam Thịnh Tây: 01, TH Cam Nghĩa 2: 01).
Riêng trường TH Cam Thịnh Tây thiếu 01 nhưng sẽ dạy tin từ HKII (tháng
01/2021)/ Trường thừa (dôi dư) môn Tin: 01 (THCS Nguyễn Thị Minh Khai:
01).
3. Môn Tiếng Anh: Thiếu 04 (THCS Bình Ba: 01, TH Căn cứ Cam Ranh:
01, TH Cam Phước Đông 1: 01, TH Cam Thịnh Tây: 01/ Trường thừa (dôi dư)
môn Tiếng anh: 06 (TH Cam Lộc 2: 01, THCS Nguyễn Văn Trỗi: 01, THCS
Chu Văn An: 01, THCS Nguyễn Trọng Kỷ: 02, THCS Nguyễn Khuyến: 01).
4. Môn Địa: Thiếu 01 (Trường THCS Cam Lập)/ Trường thừa (dôi dư)
môn Địa: 03 (THCS Nguyễn Văn Trỗi, THCS Trần Phú: 01, THCS Nguyễn
Trọng Kỷ: 01).
5.Môn Thể dục: 01 (Trường THCS Bình Ba)/Trường thừa (dôi dư) môn
Thể dục: 03 (THCS Nguyễn Văn Trỗi: 01, THCS Nguyễn Thị Minh Khai: 01,
THCS Trần Phú: 01).
6. Môn Mĩ thuật: thiếu 01 (TH Cam Lập)/ Trường thừa (dôi dư) môn Mĩ
thuật: 02 (THCS Trần Phú: 01, THCS Nguyễn Du: 01).
7. Môn Nhạc: thiếu 03 (TH Cam Phước Đông 1: 01, TH Cam Phước Đông
2: 01, TH Căn cứ: 01 (nhạc - TPT Đội). Trường thừa (dôi dư) môn Nhạc: 01
(THCS Trần Phú: 01, THCS Nguyễn Du: 01 (nhạc-TPT).
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Các VTVL khác các trường đang thừa nhưng hiện tại không có trường
thiếu, gồm:
- Phó Hiệu trưởng: thừa 01 do giảm hạng trường (THCS Trần Phú: 01);
- Nhân viên thí nghiệm: thừa 03 do giảm hạng trường (THCS Nguyễn Văn
Trỗi: 01, THCS Nguyễn Thị Minh Khai: 01, THCS Trần Phú: 01);
- Môn Giáo dục Công dân: thừa 01 (THCS Phan Chu Trinh: 01);
- Môn Văn: thừa 07 (THCS Nguyễn Văn Trỗi: 01, THCS Chu Văn An: 01,
THCS Trần Phú: 01, THCS Nguyễn Trọng Kỷ: 01, THCS Nguyễn Du: 02, THCS
Nguyễn Khuyến: 01);
- Môn Vật lý: thừa 02 (THCS Nguyễn Văn Trỗi: 01, THCS Nguyễn Trọng
Kỷ: 01);
- Môn Hóa: thừa 02 (THCS Chu Văn An: 01, THCS Nguyễn Trọng Kỷ: 01);
- Môn sinh: thừa 02 (Nguyễn Trọng Kỷ: 01, THCS Nguyễn Du: 01);
- Môn lịch sử: thừa 01 (THCS Nguyễn Du: 01).
Hồ sơ: Đơn vị trường gửi Tờ trình, biên bản họp xét, danh sách trích ngang
viên chức đề nghị điều động có ghi rõ đơn vị trường giáo viên dư xin chuyển đến
công tác; đơn xin điều động (nếu có), quyết định nâng lương gần nhất và bản sao
công chứng sổ hộ khẩu thường trú của giáo viên đề nghị điều động.
(gửi kèm các mẫu để trường tham khảo)
3. Thời gian báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo
Trường tổ chức họp xét và gửi hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo (thông
qua bộ phận Tổ chức cán bộ) trước ngày 07/10/2020.
Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện việc xét điều động viên chức từ
trường dôi dư sang trường thiếu, phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo phương
án để UBND thành phố phê duyệt; Trường hợp số lượng đề nghị điều chuyển
nhiều hơn chỉ tiêu trường thiếu thì Phòng Giáo dục sẽ xét và quyết định dựa trên
các tiêu chí như đã hướng dẫn họp xét tại trường (VD trường A chỉ thiếu 1 giáo
viên nhưng có 2 giáo viên dư trở lên xin điều chuyển đến thì Phòng Giáo dục và
Đào tạo chỉ xét 01 người và chuyển những người khác sang trường khác đang thiếu
(nếu vẫn còn trường thiếu)
Đối với các vị trí việc làm khác đã được xác định dôi dư không thể chuyển
đến các trường khác (do không thiếu), đề nghị trường tiến hành tạm thời sắp xếp,
bố trí phân công nhiệm vụ theo tình hình thực tế của đơn vị; đồng thời báo cáo
danh sách dôi dư và đề xuất phương án phù hợp để giải quyết, từng bước giảm còn
đúng số người làm việc được giao (VD: đề xuất danh sách dôi dư đề nghị tinh giản
biên chế (theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về
chính sách tinh giảm biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP).
Nhận được công văn này đề nghị Hiệu trưởng các trường cần quán triệt tốt
chủ trương này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên để biết và thực hiện xét
điều động viên chức dôi dư công khai, minh bạch dựa trên một số tiêu chí nêu trên;
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báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo đảm bảo thời gian để tổng hợp kịp thời báo
cáo UBND thành phố điều động viên chức dôi dư và dự toán bố trí kinh phí các
trường năm 2020, 2021; Đề xuất và xin chủ trương đối với các vị trí việc làm dôi
dư còn lại không thể sắp xếp nhằm giải quyết khó khăn của các trường./.
Nơi nhận (VBĐT):
- Như trên;
- UBND thành phố (b/cáo);
- Phòng Tài chính - Kế hoạch (p/hợp);
- Phòng Nội vụ (p/hợp);
- Lưu: VT, TCCB.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Du

