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Kính gửi:

Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 205/SGDĐT-TCCB ngày 27/01/2022 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) Bình Định về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về
vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo CDNN và định mức số lượng người làm việc
trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, Phòng GDĐT Tuy Phước đề nghị
Hiệu trưởng các CSGD phổ thông trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức cho CBQL, giáo viên, nhân viên của đơn vị góp ý nội dung dự
thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo CDNN và định
mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập (có đính
kèm), trong đó tập trung góp ý kỹ nội dung quy định về phương án phân vùng và
tính định mức giáo viên, nhân viên.
2. Báo cáo, cung cấp số liệu về số trường, số lớp, số học sinh của từng cấp
học theo dự kiến phân vùng trong dự thảo Thông tư để làm cơ sở tính toán việc
phân vùng tính định mức biên chế giáo viên đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tế
(theo mẫu đính kèm); đánh giá tác động (nếu có) nếu điều chỉnh quy định, phương
án trong dự thảo Thông tư.
Báo cáo số liệu và nội dung tham gia góp ý gửi về Phòng Giáo dục và Đào
tạo trước ngày 01/03/2022, đồng thời gửi qua địa chỉ hộp thư điện tử:
thuanpx.pgdtuyphuoc.binhdinh@moet.edu.vn để Phòng GDĐT tổng hợp, báo cáo
Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện theo quy định.
Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực
hiện nghiêm túc.
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