U' BAN Ni1AN DAN QUN HOANG MAI
PHIEU X11 L'' CONG VAN

Hoàng Mai, ngày 29 tháng 4 nám 2020
' kiên chi do giãi quyt cüa Länh do

Tom tt ni dung và kiên ngh giãi quyt

- CI,ü ljch UBND quin:

1. N3i dung van bái,: (5089)
V/v thông háo ti6n trInh thc hin tuyên diing
d.c cách giáo viên h9p dông theo Cong van so
5378/BNV-CCVC cüa I3ô Ni viii
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2. Don vj gii'i van bàn:
- Si Ni Vi [là Ni
- S: 1 122/SNV-XI)CQ ngày 29/04/2020

3. Van p/thng cit xtiiI:
- KInh trinh d/c Cht lich UBND Qun, PCT
kiên
Trân Qu 1'hái d bao cáo và xin
chido
- Kinh chLlyên phông Ni v1i, GD DT dê
triên khai
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Ngu&i k: StiNivi,i
Email: vanthu_sonvhanoi.gOv.vfl
Caquan: Thanhph8HNOi
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UBND THANR PHO HA NØI
SàNOI vtj
S& 44Jj,/SNV-XDCQ

CONG HOA XA HN1
DcIp- Ty'do-Hnh phüc
Ha N$i, ngày 1 tháng 'f

J 700

nám 2020

V/v thông báo tin timnh thrc hin
thyn dicing dc cách giáo viên hcrp
iông theo Cong van sO 53781BNVC'VC cia B Ni vi
UBND QUAN HOANG MAI
Kinh glri: Uy ban nhân dn các qun, huyn, th xã
S6:...SCS
DN Ngay:.W/"
- rt&i gian qua, Sà Ni viii nhn duqc nhiu don kin ngij cüa các giáo
Chuyk
vienhçrp'd6n de nghj tuyn dmg dc cách giáo viên hçip dOng theo COng van so
86 và k hiu IiS7ZLBNvnCçVC ngày 05/11/2020 cüa B Ni vi,

V ni dung nay, So Ni vi thông báo tiM trinh thrc hin các cOngvic lien
quan tOi tuyM ding dc cách giáo viên hçp dông trên dja bàn thành phO Ha Ni
nhu sau:
Can dr huOng dn cüa Bô Ni vi ti Cong vAn s 53781BNV-CCVC ngày
05/11/2019 v tuyen d1ing dc cách dói v&i giáo viên dA có hçxp dông lao dng và
dóng 1311XH tCr 2015 tr5 ye trixóc; Thc hin chi dao cüa UBND Thàrih ph6 Ha Ni
ti vAn bàn so 5130/UBND-NC ngày 15/11/2019; S&Ni vi dâ huOng dânUBND
qun, huyn, thj xa thng ké, 1p danh sách, cong khai danh sách giáo viên thuc
di tcrçing duçrc xem xét tuy&i ding dc each trên dja bàn; tiên thãnh thu nhn ho
so các d6i tuçing nay tr 1lgày 0 1/02/2020 den ngày 15/02/2020; phi hçip vOi các
qun, huyn, thj xA thành 1p 04 t Cong tác, lien hành kiêm tra, phãn 1oi toàn b
so hO so cIA thu nhn (ti cáo COng vAn so 3037/SNV-XDCQ ngAy 10/12/2019, sO
3269/SNV-XDCQ ngày 27/12/2019, s 1 86/SNV-XDCQ ngày 22/01/2020, sO
406/SNV-XDCQ ngày 25/02/2020).
Do vic tuyM dung dc cách vOi giáo viên hqp d6ng nh'ir trén chua &rçrc quy
djnh ti ngh djnh cia Chinh phü và thông tu huOng dn cüa Bô chuyên nganh, SO
Ni vi cIA tham muu UBND Thành phô cO vAn bàn s6 1 1341UBN0-SNV ngày
06/4/2020 báo cáo, xin kiên B Ni v v d6i tuçYng và phuorng an xét tuyM doi
vOl giáo viên hçrp dOng.
Hin nay, SO Ni v dang tham muu các vAn bàn cüa UBND Thành ph6 báo
cáo Ban Thung vi Thành 1iy, Thueing trirc Hi dng nhân dan Thãnh phô theo
quy djnh, xây drng di,r tháo k hoch và chi tiêu tuyM d%lng dOi vOl giáo vién hçvp
dông lâu nAm tren dja bàn thành ph, dam bão cong khai, minh bach và hiu qua.
SO Ni vu d nghj UBND các qun, huyn, thj xA thông tin ni dung nay dn
tIM tuçfng gino viên hçip dông trén dja bànJA/
Noi ,zhin:
-Nhtrtrén;
- B/c GD S& Ni viii; (d b/c)
- PGD SÔN.C.Doan;
- P. Ni vu các q4n, huyn, thj xä;
- P.XDCQ, CCVC, Ttra S0
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