
 

THÔNG BÁO 

V/v dừng thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND tỉnh ngày 25/3/2021 

của UBND tỉnh về việc xét tuyển viên chức giáo viên  

tỉnh Phú Yên năm học 2021- 2022. 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về 

xét tuyển viên chức giáo viên tỉnh Phú Yên năm học 2021- 2022. 

Căn cứ Công văn số 3545/UBND- NC ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về 

việc dừng tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên tỉnh Phú Yên năm học 2021- 

2022 theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh. 

Thời gian qua, Sở Nội vụ- cơ quan Thường trực của Hội đồng xét tuyển 

viên chức giáo viên năm học 2021- 2022 (gọi tắt là Hội đồng) đã tham mưu 

Hội đồng, UBND tỉnh triển khai tổ chức kỳ xét tuyển viên chức giáo viên theo 

đúng quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ[1] và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ[2].  Tuy nhiên, vì số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, hồ sơ đăng ký dự tuyển viên 

chức giáo viên khá lớn nên quá trình thực hiện gặp một số vướng mắc, khó khăn 

về cơ chế tài chính, quy trình đấu thầu, định mức kinh phí hợp đồng… và qua rà 

soát UBND các huyện, thị xã, thành phố vẫn có chỉ tiêu, nhu cầu xét tuyển viên 

chức giáo viên trong năm học 2022- 2023. 

Do vậy, để giải quyết những vướng mắc, kịp thời bổ sung nhân lực, đáp 

ứng nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2022- 2023 của UBND 

các huyện, thị xã, thành phố theo đúng thẩm quyền đã được phân cấp. Sở Nội vụ 

thông báo dừng tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên tỉnh Phú Yên năm học 

2021- 2022 theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kịp thời đăng tải nội dung 

thông báo trên trang thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị và 

                   
[1] Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 
[2] Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy chế tổ 

chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.  
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thông tin đến thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên năm học 2021- 2022 

được biết.  

Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng rà 

soát, xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên để bổ sung 

viên chức giáo viên cho năm học 2022- 2023.   

Sở Nội vụ sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về quy trình tổ chức tuyển 

dụng viên chức giáo viên; theo dõi và giám sát, hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, 

thành phố khi tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Trường Đại học Phú Yên kịp thời 

hỗ trợ, tư vấn về chuyên môn có liên quan trong công tác triển khai, tổ chức 

tuyển dụng viên chức giáo viên của UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Sở Nội vụ thông báo đến các đơn vị, địa phương và cá nhân được biết, 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, tx, tp; 

- Thí sinh đk dự tuyển VCGC; 

- Báo Phú Yên, Đài PT-TH; 

- TT Truyền thông, VP. UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TCCCVC. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trương Ngọc Tuấn 
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