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Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5736/UBND-VX ngày 

25/8/2020 về việc Báo Giáo dục Việt Nam phản ánh thông tin: Sở Giáo dục xét 

tuyển “nhầm”, 49 giáo viên hợp đồng tỉnh Bình Định kêu cứu; 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin cho Quý báo về quy trình và kết quả 

tuyển dụng đặc cách giáo viên trước năm 2015 theo Công văn số 5378/BNV-

CCVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và 

đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước như sau: 

1. Việc tham gia các kỳ tuyển dụng của 49 giáo viên được Sở Giáo dục 

và Đào tạo đề nghị xem xét tuyển dụng đặc cách theo Công văn số 

5378/BNV-CCVC 

Thực hiện các quy định về tuyển dụng viên chức, Sở Giáo dục và Đào tạo 

đã phối hợp cùng Sở Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển dụng viên 

chức theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 2700/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về tuyển dụng viên 

chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định; Quyết định số 4960/QĐ-

UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức được ban hành kèm theo Quyết 

định số 2700/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Bình Định.  

Từ năm 2014 đến năm 2018, Sở GD&ĐT  đã tổ chức các kỳ tuyển dụng: 

- Tổ chức tuyển dụng đặc cách: 

+ Năm 2014: dành cho các đối tượng thuộc Đề án chuyển đổi các trường 

THPT bán công sang loại hình công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ 

tài chính, có 01 trong số 49 giáo viên trên tham gia dự tuyển nhưng không trúng 

tuyển. 

+ Năm học 2014-2015: dành cho các đối tượng đặc cách theo Quyết định 

số 2700/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy 

định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định, có 03 

trong số 49 giáo viên trên tham gia dự tuyển nhưng không trúng tuyển. 

+ Năm học 2017-2018: dành cho các đối tượng đặc cách theo Quyết định 

số 2700/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy 

định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định; 
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Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức được 

ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND 

tỉnh Bình Định, có 17 trong số 49 giáo viên trên tham gia dự tuyển nhưng không 

trúng tuyển. 

- Tổ chức tuyển dụng theo diện xét tuyển thông thường: 

+ Năm học 2014-2015: các đối tượng theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về tuyển dụng viên 

chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định, có 20 trong số 49 giáo viên 

trên tham gia dự tuyển nhưng không trúng tuyển. 

+ Năm học 2017-2018: các đối tượng theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về tuyển dụng viên 

chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định; Quyết định số 4960/QĐ-

UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức được ban hành kèm theo Quyết 

định số 2700/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Bình Định, có 29 trong 

số 49 giáo viên trên tham gia dự tuyển nhưng không trúng tuyển. 

Như vậy, trước khi thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy 

định, tính từ năm 2014 (năm cuối cùng thực hiện Đề án chuyển đổi các trường 

THPT bán công sang loại hình công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ 

tài chính) đến năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 5 kỳ xét tuyển viên 

chức (3 kỳ tuyển dụng đặc cách và 2 kỳ tuyển dụng theo diện xét tuyển thông 

thường). Trong số 49 giáo viên trên, thì có 47 giáo viên đã tham gia các kỳ tuyển 

dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo nhưng không trúng tuyển (23 người tham gia 2 

lần, 24 người tham gia 1 lần) và 2 giáo viên không đăng ký tham gia dự tuyển. 

2. Về lý do Thủ trưởng các đơn vị thực hiện hợp đồng thỉnh giảng theo 

quy định tại Luật Giáo dục, Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 

10/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ thỉnh 

giảng trong các cơ sở giáo dục 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 

30/VPCP-TCCV ngày 04/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hợp đồng 

chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan thuộc bộ, ngành, địa phương; ngày 

05/4/2017, UBND tỉnh có Công văn số 1549/UBND-NC ngày 05/4/2017 về việc 

chấn chỉnh tình trạng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp. 

Thực hiện Công văn số 1549/UBND-NC ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh 

về việc chấn chỉnh tình trạng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 

2339/SGDĐT-TCCB ngày 18/12/2017 về việc chấm dứt hợp đồng lao động (sau 

khi tổ chức xong kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018) để hướng dẫn 

các đơn vị thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 
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Thực hiện Công văn số 2339/SGDĐT-TCCB ngày 18/12/2017 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc chấm dứt hợp đồng lao động, các đơn vị đã triển khai thực 

hiện nghiêm túc theo quy định. Tuy nhiên, sau kỳ tuyển dụng năm học 2017-

2018, một số đơn vị vẫn còn thiếu giáo viên ở một vài vị trí vì lý do: đã đăng ký 

xét tuyển nhưng chưa có người trúng tuyển (không đủ điều kiện trúng tuyển, 

không có giáo viên đăng ký dự tuyển hoặc trúng tuyển nhưng không nhận việc) 

hoặc thiếu do giáo viên nghỉ hưu, nghỉ sinh, thôi việc, chuyển công tác... Vì vậy, 

Thủ trưởng các đơn vị thực hiện chế độ thỉnh giảng (theo quy định tại Luật Giáo 

dục, Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục), trong đó 

có 49 giáo viên trên. 

3. Quá trình thực hiện việc xét tuyển đặc cách giáo viên theo Công văn 

số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc 

cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 

năm 2015 trở về trước 

- Ngày 05/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5378/BNV-CCVC về 

việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo 

hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. 

- Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh có Công văn số 6937/UBND-NC về việc 

thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên, giao cho Sở Nội vụ phối hợp với 

các cơ quan có liên quan đề xuất việc thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo 

viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trên địa bàn 

tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 5378/BNV-CCVC, báo cáo 

UBND tỉnh. 

- Ngày 29/11/2019, Sở Nội vụ có Công văn số 1624/SNV-CCVC về việc 

tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm 

xã hội từ năm 2015 về trước theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 

05/11/2019 của Bộ Nội vụ. 

- Ngày 05/12/2019, UBND tỉnh Bình Định có Công văn số 7450/UBND-

NC của UBND tỉnh về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng 

lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước (có đính kèm). 

Tại Công văn này, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thực hiện tuyển dụng đặc cách giáo viên theo 

nội dung Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ và theo 

đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 1624/SNV-CCVC (có đính kèm); giao Sở 

Nội vụ theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, chủ động xin 

ý kiến Bộ Nội vụ các vướng mắc; thời gian hoàn thành việc xét tuyển đặc cách 

trong tháng 12/2019. 

- Căn cứ các văn bản nêu trên, ngày 10/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã 

ban hành Công văn số 2403/SGDĐT-TCCB về việc tuyển dụng đặc cách giáo 

viên đã hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về 

trước, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc rà soát, đánh giá lại thực 
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trạng biên chế, đội ngũ giáo viên, nhu cầu theo vị trí việc làm và phổ biến, triển 

khai, hướng dẫn, tổ chức tiếp nhận hồ sơ giáo viên. 

Sở GD&ĐT đã có Quyết định số 4685/QĐ-SGDĐT ngày 18/12/2019 về 

việc thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên dự tuyển vào các đơn vị trực 

thuộc Sở GD&ĐT Bình Định và Quyết định số 4686/QĐ-SGDĐT ngày 

18/12/2019 về việc thành lập Ban Thư ký xét tuyển đặc cách giáo viên dự tuyển 

vào các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Bình Định. 

Ban Thư ký tổ chức tiếp nhận hồ sơ giáo viên từ thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc Sở, kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo Hội đồng xét tuyển đặc cách để xem 

xét, kết quả: 

+ Có 50 hồ sơ được Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở đề nghị tuyển 

dụng đặc cách. 

+ Số hồ sơ đảm bảo theo quy định tại Mục 2.5 của Công văn số 1624/SNV-

CCVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và 

đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 về trước theo Công văn số 5378/BNV-CCVC 

ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ và Mục 3 của Công văn số 2403/SGDĐT-TCCB 

về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã 

hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước được Hội đồng  thống nhất đề nghị xem xét 

tuyển dụng đặc cách là 49 hồ sơ. 

- Ngày 09/01/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo có Tờ trình 54/TTr-SGDĐT về 

việc đề nghị tuyển dụng đặc cách giáo viên đang hợp đồng lao động, đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 về trước gửi Sở Nội vụ xem xét, trình UBND 

tỉnh quyết định (có gửi kèm 49 hồ sơ giáo viên để Sở Nội vụ thẩm định). 

- Ngày 20/01/2020, Sở Nội vụ có Công văn số 69/SNV-CCVC về việc 

tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm 

xã hội từ năm 2015 về trước theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 

05/11/2019 của Bộ Nội vụ (có đính kèm). 

Trong Công văn này, Sở Nội vụ thông báo đã nhận được kết quả rà soát đối 

tượng, nhu cầu tuyển dụng đặc cách của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện 

Hoài Nhơn, Tây Sơn, An Nhơn và đã xin ý kiến Bộ Nội vụ tại Công văn số 

1711/SNV-CCVC ngày 19/12/2019, đang chờ Bộ Nội vụ trả lời. Đề nghị Sở 

GD&ĐT, UBND huyện Hoài Nhơn, Tây Sơn, An Nhơn thông báo cho các đối 

tượng thuộc diện đặc cách biết. 

- Ngày 21/01/2020, Sở GD&ĐT có Công văn số 112/SGDĐT-TCCB về 

việc thông báo Công văn số 69/SNV-CCVC ngày 20/01/2020 của Sở Nội vụ. 

- Ngày 19/02/2020, Sở Nội vụ có Công văn số 193/SNV-CCVC về việc 

hướng dẫn quy trình xét tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên theo Công văn số 

5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ (có đính kèm). 

Sở GD&ĐT đã tiến hành rà soát lại quy trình đã thực hiện trước đây với 

quy trình theo Công văn số 193/SNV-CCVC của Sở Nội vụ (Công văn số 

193/SNV-CCVC của Sở Nội vụ ban hành sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực 
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hiện các thủ tục và gửi hồ sơ đề nghị tuyển dụng theo Công văn số 7450/UBND-

NC ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo 

viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước) 

thì thấy thiếu nội dung: “Công khai danh sách giáo viên hợp đồng đủ điều kiện, 

không đủ điều kiện xét tuyển dụng đặc cách; tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu 

nại trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày công bố kết quả kiểm tra”. 

Ngày 21/02/2020, Sở GD&ĐT đã có Thông báo số 275/TB-SGDĐT thông 

báo danh sách 49 thí sinh đủ điều kiện và 01 thí sinh không đủ điều kiện đề nghị 

tuyển dụng đặc cách viên chức Sở GD&ĐT (Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ thông 

báo đủ điều kiện đề nghị tuyển dụng đặc cách giáo viên và có Thông báo công 

khai danh sách giáo viên đủ điều kiện đề nghị tuyển dụng đặc cách tại thời 

điểm ngày 21/02/2020. Đây là một bước theo thủ tục, quy trình do Sở Nội vụ 

hướng dẫn và bắt buộc phải thực hiện trước khi gửi lại hồ sơ qua Sở Nội vụ 

thẩm định). 

Sau thời hạn 05 ngày theo quy định, Sở GD&ĐT không nhận được đơn 

khiếu nại nào về Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện đề nghị 

tuyển dụng đặc cách viên chức Sở GD&ĐT. 

- Ngày 04/3/2020, Sở GD&ĐT có Công văn số 357/SGDĐT-TCCB về việc 

tuyển dụng đặc cách 49 giáo viên hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 

trở về trước gửi Sở Nội vụ xem xét, trình UBND tỉnh quyết định. 

Trong Tờ trình số 54/TTr-SGDĐT ngày 09/01/2020 và Công văn số 

357/SGDĐT-TCCB  ngày 04/3/2020, Sở GD&ĐT cũng báo cáo rõ 49 giáo viên 

được đề nghị xem xét tuyển dụng đặc cách đang hợp đồng lao động thỉnh giảng 

theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục 

và Đào tạo, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt 

buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ 

sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015 trong chỉ tiêu biên chế, 

có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng, các đơn vị có 

nhu cầu, còn chỉ tiêu biên chế có thể bố trí, tiếp nhận. 

Tại thời điểm ngày 04/3/2020, Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 

05/11/2019 của Bộ Nội vụ chưa hướng dẫn chi tiết rõ ràng về đối tượng, điều kiện 

tuyển dụng đặc cách có bao gồm giáo viên đang hợp đồng lao động thỉnh giảng 

hay không (các điều kiện khác vẫn đảm bảo về đóng bảo hiểm xã hội, hợp đồng 

trong chỉ tiêu biên chế trước năm 2015, trình độ chuyên môn, năng lực, còn chỉ 

tiêu biên chế, nhu cầu của đơn vị...). Vì vậy Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện 

đầy đủ các thủ tục theo hướng dẫn tại Công văn số 193/SNV-CCVC của Sở Nội 

vụ về việc hướng dẫn quy trình xét tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên theo 

Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ và đã gửi hồ sơ 

kèm theo văn bản đề nghị tuyển dụng đặc cách giáo viên qua Sở Nội vụ thẩm định 

theo phân cấp thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ. 

Qua quá trình thẩm định hồ sơ, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quản lý 

nhà nước tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh về công tác tuyển dụng công chức, 

viên chức của tỉnh, Sở Nội vụ đã có Công văn số 454/SNV-CCVC ngày 
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01/4/2020 và Công văn số 1711/SNV-CCVC ngày 19/12/2019 đề nghị Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số nội dung tuyển dụng đặc cách giáo viên trong đó có nội dung 

hỏi về đối tượng tuyển dụng đặc cách có bao gồm “Giáo viên có hợp đồng giảng 

dạy, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 về trước, hiện đang hợp 

đồng giảng dạy nhưng không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vì chuyển sang 

hợp đồng thỉnh giảng”. 

Ngày 09/4/2020, Bộ Nội vụ có Công văn số 1791/BNV-CCVC gửi Sở Nội 

vụ về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng (có đính kèm) để phúc đáp 

hướng dẫn về đối tượng xét tuyển đặc cách giáo viên không bao gồm giáo viên 

hợp đồng thỉnh giảng. Từ khi được Bộ Nội vụ trả lời cụ thể về đối tượng xét đặc 

cách (không bao gồm giáo viên hợp đồng thỉnh giảng) đến nay, Sở Nội vụ chưa 

có văn bản trả lời kết quả thẩm định 49 hồ sơ được Sở Giáo dục và Đào tạo đề 

nghị xem xét tại Công văn số 357/SGDĐT-TCCB ngày 04/3/2020 về việc tuyển 

dụng đặc cách 49 giáo viên hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về 

trước. 

Tuy nhiên, theo Công văn số 1791/BNV-CCVC ngày 09/04/2020 của Bộ 

Nội vụ thì 49 trường hợp Sở GD&ĐT đề nghị tuyển dụng đặc cách là không đủ 

điều kiện tuyển dụng đặc cách. Trong cuộc họp toàn thể Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc Sở GD&ĐT (vào lúc 9h30 ngày 10/6/2020), Sở GD&ĐT đã thông báo 

nội dung trên cho Hiệu trưởng các trường THPT được biết, đồng thời Sở GD&ĐT 

cũng đã yêu cầu Hiệu trưởng của các trường THPT có giáo viên được đề nghị xét 

tuyển đặc cách mời giáo viên (trong số 49 giáo viên trên) để trao đổi và thông tin 

lại cho giáo viên nội dung trên. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và các hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc 

tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm 

xã hội từ năm 2015 trở về trước, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện 

kịp thời, đầy đủ thủ tục, hồ sơ xem xét đề nghị tuyển dụng đặc cách nhằm đảm 

bảo các chế độ, quyền lợi cho giáo viên. Tuy nhiên, 49 trường hợp được Sở Giáo 

dục và Đào tạo đề nghị xem xét đặc cách tại thời điểm ngày 04/3/2020, không có 

trường hợp nào đủ điều kiện xét tuyển đặc cách theo Công văn số 1791/BNV-

CCVC ngày 09/04/2020 của Bộ Nội vụ. Do đó, không có trường hợp nào trong 49 

giáo viên trên được xét tuyển đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 

05/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có 

hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. 

4. Kế hoạch tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới 

Ngày 19/8/2020, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 1658/SGDĐT-TCCB về 

việc rà soát đội ngũ nhân sự và đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2020-2021. 

Sau khi tổng hợp nhu cầu từ các đơn vị trực thuộc, Sở GD&ĐT sẽ xây 

dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức trong năm 2020 theo đúng quy 

định hiện hành. Các giáo viên trên nếu có nguyện vọng sẽ tiếp tục đăng ký tham 

gia kỳ tuyển dụng này. 
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5. Trả lời kiến nghị của giáo viên về việc xét tuyển đặc cách theo Công 

văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng 

đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội 

từ năm 2015 trở về trước 

Ngày 19/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 

1300/SNV-CCVC của Sở Nội vụ về việc chuyển đơn công dân để giải quyết theo 

thẩm quyền. Sau khi xem xét nội dung, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 

số 1695/SGDĐT- TCCB ngày 26/8/2020 trả lời cho công dân về quy trình và kết 

quả tuyển dụng đặc cách giáo viên trước năm 2015 theo Công văn số 5378/BNV-

CCVC (có đính kèm).  

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT tiến 

hành mời các giáo viên (trong số 49 giáo viên trên) để thông tin chi tiết nội dung 

Công văn số 1695/SGDĐT- TCCB ngày 26/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

để từng giáo viên được biết. 

Trên đây là nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin cho Quý báo về quy 

trình và kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên trước năm 2015 theo Công văn số 

5378/BNV-CCVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng 

lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. 

Sở Giáo dục và Đào tạo cảm ơn Báo Giáo dục Việt Nam đã quan tâm thông 

tin, phản ảnh về các hoạt động của Ngành. Rất mong tiếp tục phối hợp với Quý 

báo trong thời gian tới. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo);  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo); 

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ (phối hợp); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (phối hợp); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Chủ tịch Công đoàn Ngành GD&ĐT; 

- Chánh Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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