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THÔNG BAO 
A 9 9 - Ket 1uin cua Chu t!ch  UBND tinh Vo Van Htrng 

• A A ti buoi lam vice ban ye phu'o'ng an tuyen dyng doi voi giao vien tham gia 
giáng dy ti ntnrc Cong hôa dan cliii nhân dan Lao 

Ngày 21/7/2020, Chü tjch UBND tinh VO Van Hrng chii trI cuc hp 
bàn phuong an tuyên dung dôi vci giáo vién tham gia giàng dy t?i  nuâc  Cong 
hôa dan chü nhân dan Lao. Tham dir có dai  din các don vj: Ban Pháp chê 
HDND tinh, Sà Giáo diic và Dão tao,  S Ni via, Van phèng UBND tinh, 
UBND các huyn, thj xâ, thành phô. Sau khi nghe báo cáo c1ia Giám dôc Sâ 
Giáo diic vâ Dào tao, ' kiên tham gia ciia các thành viên dr hop,  Chii tjch 
UBND tinh Vô Van Hung két lun nhu sau: 

Can cü Thôa thun giüa Lânh dao  cap cao Dáng Cong san Vit Nam và 
Dáng Nhân dan Cách mang Lao nãm 2019; Can cir các Hip dnh hçp tác song 
phuong giira ChInh phü nuOc Cong  hôa xã hi chii nghia Vit Nam và ChInh 
phü nuc Cong  hôa dan chii nhân dan Lao; can cir các van bàn thOa thu.n hçip 
tác giUa tinh Quáng Trj, nu6c Cong  hôa xã hi chü nghia Vit Nam và tinh 
Salavan và Savannakhet, nuâc Cong hôa dan chU nhán dan Lao (theo timg giai 
doan); nhäm tang cung tInh doàn kêt, hQu nghj dc bit Vit Nam - Lao vã 
quan h hp tác, hüu nghj dc bit gifla tinh Quãng Trj vi tinh Salavan và 
Savannakhet, hang nàm tinh Quáng Trj dã cr giáo viên sang day  Tiêng Vit cho 
can b, hc sinh và con em ngi.thi Vit Nam sinh song tai  02 tinh: Salavan và 
Savannakhet, Lao. 

Can cir Nghj djnh so 29/20121ND-CP ngày 12/4/2012 cüa ChInh phü ye 

tuyên dung, sir ding và quãn 1)2 viên chirc, IJBND tinh Quáng Trj dä ban hành 
Quyet djnh so 10/201 4/QD-UBND ngày 27/02/2014 ye ban hành Quy ché xét 
tuyên dc bit trong tuyên diing cong chrc; xét tuyên và xét tuyên dc cách 
trong tuyên diing vién chirc ciia tinh Quâng Trj, trong do xác djnh ng1xi du'gc 
UBND tinh ctr và dã hoàn thành nghTa vii giàng day It nhât là 03 näm & nuc 
Cong hôa dan chü nhãn dan Lao ye nu&c thuc dôi tung &rc xét tuyên dc 
cách. 

Tuy nhiên, thirc hin Nghj djnh so 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 
cüa ChInh phü ye sra dôi, bô sung mt so quy djnh ye tuyén diing cong chirc, 
viên chirc, nâng ngch cong chüc, thäng hang  viên chtrc và thirc hin chê d hçip 
dông mt so l°ai cong vic trong co quan hãnh chInh nba nwc, don vj sr 
nghip cong lop, các quy djnh theo Quyêt dnh s 10/2014/QD-UBND cüa 
UBND tnh Quãng Trj không con phii hçip, UBND tinh Quáng Trj dã ban hành 
Quyêt djnh so 31/2019/QD-UBNID ngày 09/7/2019 bAi bó Quyêt djnh s 
10/201 4/QD-UBND ngày 27/02/2014 cüa UBND tinh. Theo do, các dOi tuçmg 
giáo viên kê trên không ducxc xem xét xét tuyên dc cách vào viên chüc, vic 
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nay tao  nén nhieu tam tii cho các giao viên dâ có qua trinh cong hiên cho sir 
nghip giáo ditc nói riêng và trén hét là môi quan h hru nghj, chInh trj quôc tê 
gifla tinh Quãng Trj, Viêt Nam và 02 tinh: Salavan và Savannakhet, Lao. Theo 
báo cáo cOa S& Giáo diic và Dào tao  hin có 14 giáo viên thirc hin nhim vi 
tru&c thai gian Quyêt djnh 3 l/2019/QD-UBND ngày 09/7/20 19 có hiu 1rc 
(trong do 11 giáo viên dã hoàn thành nhim vii, 03 giáo viên dang thirc hin 
nhiêm vu). 

Dé giài quyêt van dé nay UBND tinh yêu câu S Giáo dc và Dào tao, 
Sâ Ni vii và IJBND các huyn, thj xâ, thành phô thirc hin các ni dung sau: 

1. Giao Sâ Giáo diic và Dào tao 
- Lam vic vri 11 triiàrng hgp giáo viên dâ hoàn thành nghTavii giãng 

dy tai Lao trà ye ntrâc nhixng chua drnc tuyên diing vào viên chrc, dé nãm bat 
tam tu, nguyen vng nhu câu bô trI cOng tác. 

- Chü trI phôi hçp vâi Si Ni vii xây dirng phwmg an sap xêp, tuyCn 
diing có tInh can ca, lâu dài dôi vth các tnthng hqp giáo viên hin dang tham gia 
giáng day tai  Lao cüng nhu nhth'ig giáo viên së cir sang Lao giâng day  nhUng 
nãm tiêp theo, trmnh UBND tinh xem xét quyêt djnh. 

2. Giao Sà Nôi vu 
- Trên ca sâ nhu câu cong tác cüa 11 giáo viên ma S Giáo diic và Dáo 

t?o tong hcip và can cir vào so ngthi lam vic hin có so vâi djnh mrc tai  tl'rng 
vj trI vic lam cüa trng dja phixang cOn thiêu, phân bô chi tiêu tuyên diing cii the 
cho tirng dja phi.rang dê các dja phiiang thirc hin quy trInh tuyên diing dôi vi 
lçrc lucmg giáo viên kê trên. 

- Huàng dan, kiêm tra, dOn dôc UBND các huyn, thj xâ, thành phô 
dwc giao chi tiêu tuyên ding giáo viên dâ hoàn thành nghia vi giâng dy tai 
Lao, to chrc tuyên dung dam bão cht ch, dung quy trInh quy djnh. 

3. Giao ChU tjch UBND các huyn, thj xã, thành phô khân truang thiic 
hin quy trInh tuyén dung theo sO chi tiêu ducic phân bô, hoàn thành trong nãm 
2020. 

Trên day là 2 kin k& luân c1ia Chü tjch IJBND tinh VO Van Thing v 
chInh sách tuyên ditng dôi vi giáo viên tham gia giáng dy t?i  nixrc  Cong hôa 
dan chü nhân dan Lao, UBND tinh thông báo dê các don vj biêt và triên khai 
thuc hiên./.,, 

No'! n/s (in: 
- TT TU, IT HDND tin Ii (b/c); 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Sâ Ni vij, Sâ GD&DT; 
- UBND các huyn, th xa, thành ph& 
- Lru: VT, NC. 
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