Th tc tip nhn giáo viên (t các n v s nghip thuc UBND các qun,
huyn khác trong a bàn thành ph)
- Trình t thc hin:
+ Bc 1: Cá nhân có nhu cu chuyn công tác, np trc tip h s ti B phn Tip nhn và tr kt qu.
+ Bc 2: B phn Tip nhn và tr kt qu Vn phòng UBND qun huyn tip nhn h s và kim tra y các loi giy t có
liên quan theo quy nh (nu thy thiu ngh cá nhân b sung cho phù hp).
+ Bc 3: H s c chuyn cho Phòng Ni v qun, huyn ch trì, phi hp vi Phòng Giáo dc và ào to thm nh trình
ch tch UBND qun, huyn quyt nh.
+ Bc 4: Khi có quyt nh cho chuyn công tác, Phòng Ni v qun, huyn chuyn quyt nh v B phn Tip nhn
và tr kt qu tr kt qu cho cá nhân.
- Cách thc thc hin:H s np trc tip ti B phn Tip nhn và tr kt qu Vn phòng UBND qun, huyn.
- Thành phn h s:
+ n ngh chuyn công tác (cá nhân t vit)
+ Vn bn ng ý cho thuyên chuyn công tác ca c quan có thm quyn qun lý viên chc theo phân cp qun
lý.
+S yu lý lch có dán nh và xác nhn ca Th trng c quan, n v (mu s yu lý lch 2a-BNV/2007 ban hành
kèm theo Quyt nh s 06/2007/Q-BNV ngày 18 tháng 6 nm 2007 ca B trng B Ni v hoc ni dung nh mu
2a) trong thi hn 6 tháng tính n ngày np h s;
+ Bn sao vn bng, chng ch chuyên môn.
+ Bn sao h khu.
+ Quyt nh tuyn dng b nhim vào chc danh ngh nghip;
+ Quyt nh nâng lng mi nht
+ Giy khám sc khe ca Bnh vin cp huyn tr lên (có giá tr trong thi hn 6 tháng).
+ Các loi giy t u tiên khác (nu có).
- S lng h s:01 b
- Thi hn gii quyt:15 ngày k t ngày nhn h s hp l.
- i tng thc hin th tc hành chính:Cá nhân
- C quan thc hin th tc hành chính:UBND qun, huyn
- Kt qu thc hin th tc hành chính:Quyt nh hành chính
- L phí: Không có

- Tên mu n, mu t khai: Không có
- Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính:
+ n v tip nhn phi còn ch tiêu biên ch, có nhu cu hp lý v v trí vic làm cn tip nhn.
+ Có vn bng tt nghip chuyên môn và các chng ch c bi dng phù hp vi tiêu chun chc danh ngh nghip
viên chc.
+ Có phm cht o c, hoàn thành các nhim v c giao hoc có thành tích ti n v c và không trong thi gian b
k lut, b truy cu trách nhim hình s, chp hành án pht tù, ci to không giam gi, qun ch, ang b áp dng bin
pháp giáo dc ti cp xã hoc a vào c s cha bnh, c s giáo dc.
- Cn c pháp lý ca th tc hành chính:
+ Lut Viên chc ngày 15/11/2010;
+ Ngh nh s 29/2012/N-CP ngày 12/4/2012 ca Chính ph v tuyn dng, s dng và qun lý viên chc;
+ Thông t s 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 nm 2012 ca B Ni v hng dn v tuyn dng, ký kt hp ng
làm vic và n bù chi phí ào to, bi dng i vi viên chc;
+Quyt nh s 13/2015/Q-UBND ngày 18 tháng 5 nm 2015 ca UBND thành ph ban hành Quy nh
phân cp v qun lý t chc b máy, s lng ngi làm vic, v trí vic làm, viên chc và ngi lao ng trong các n v s
nghip thuc y ban nhân dân thành ph à Nng qun lý.

