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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên 

mầm non, tiểu học và trung học cơ sở huyện Kỳ Anh năm học 2020-2021 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

 Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: số 44/2013/QĐ-UBND ngày 

17/10/2013 về việc ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công 

chức viên chức; số 12/2015/QĐ-UBND ngày 23/03/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND; 

Căn cứ Văn bản số 6381/UBND-NC1 ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2020 

- 2021;  

Thực hiện các Văn bản của Sở Nội vụ: số 1719/SNV-CCVC ngày 01/10/2020 

về hướng dẫn tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; số 

1751/SNV-CCVC ngày 07/10/2019 về việc thống nhất cơ cấu tuyển dụng giáo viên 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Kỳ Anh năm học 2020-2021; 

 Theo đề nghị của Trưởng các phòng: Giáo dục và Đào tạo và Nội vụ. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học và trung 

học cơ sở huyện Kỳ Anh năm học 2020 - 2021, gồm 256 chỉ tiêu giáo viên mầm 

non, tiểu học hạng IV và trung học cơ sở hạng III, cụ thể: 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non hạng IV gồm: 136 chỉ tiêu; 

2. Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học hạng IV gồm: 76 chỉ tiêu, cụ thể:  

- Giáo viên văn hóa:       52 chỉ tiêu; 

- Giáo viên Tiếng Anh: 07 chỉ tiêu; 

- Giáo viên thể dục: 17 chỉ tiêu. 

3. Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên Trung học cơ sở hạng III, gồm: 44 chỉ tiêu, 

cụ thể:  

- Giáo viên nhóm môn Toán lý, Toán tin: 13 chỉ tiêu (chuyên môn đào tạo: 10 

chỉ tiêu giáo viên Toán, 03 chỉ tiêu giáo viên Vật lý); 



- Giáo viên nhóm môn văn, sử, địa, GDCD: 10 chỉ tiêu (chuyên môn đào tạo: 

06 chỉ tiêu giáo viên Ngữ văn, 02 chỉ tiêu giáo viên Lịch sử, 01 chỉ tiêu giáo viên 

Địa lý, 01 chỉ tiêu giáo viên GDCD); 

- Giáo viên nhóm môn Hóa - Sinh: 11 chỉ tiêu (chuyên môn đào tạo: 06 chỉ 

tiêu giáo viên Hóa học, 05 chỉ tiêu giáo viên Sinh học); 

- Giáo viên Tiếng Anh: 10 chỉ tiêu. 

Điều 2. Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo 

tham mưu xây dựng quy trình tuyển dụng để tổ chức thực hiện theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ, Giáo 

dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch; Thủ trưởng các ban, ngành liên quan căn cứ 

quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Các Sở: Nội vụ; GD&ĐT;                             

- Thường trực HU, HĐND huyện;             

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Ban Giám sát kỳ tuyển dụng giáo viên; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông;  

- Cổng TTĐT huyện;                                      

- UBND các xã; 

- Các trường học trên địa bàn; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hùng 
 

 

 

 

 

(để b/c) 

(để t/b) 
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