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V/v thực hiện chuyển viên chức về
công tác tại trường trung học
phổ thông chuyên năm 2019

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở
Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ
chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị
sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
Nhằm sử dụng hiệu quả biên chế hiện có, bổ sung kịp thời số giáo viên
thiếu tại các trường trung học phổ thông (THPT) chuyên trong tỉnh, Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện việc chuyển viên chức về công tác tại
các trường THPT chuyên trong tỉnh năm 2019 như sau:
I. Về kế hoạch thời gian thực hiện
- Chuyển công tác giáo viên về trường THPT chuyên: dự kiến thực hiện
trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 25/5/2019.
- Sau khi giải quyết xong chuyển công tác giáo viên về trường THPT
chuyên, Sở GDĐT sẽ giải quyết việc điều động, biệt phái giáo viên từ trường
thừa sang trường thiếu đối với các trường THPT không chuyên: dự kiến thực
hiện trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến 31/5/2019.
- Căn cứ nhu cầu còn lại của các trường THPT không chuyên, Sở GDĐT
sẽ tổ chức họp xét chuyển công tác đối với giáo viên các trường THPT không
chuyên theo kế hoạch thời gian quy định tại Quy chế xét chuyển công tác viên
chức do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: dự kiến thực hiện trong khoảng thời
gian từ ngày 10 đến 14/6/2019.
- Việc điều động, biệt phái giáo viên thừa từ trường THPT không chuyên
sang trường THPT chuyên sẽ thực hiện sau khi thực hiện tuyển dụng giáo viên
tại trường THPT chuyên xong mà vẫn còn thiếu giáo viên.
II. Việc thực hiện chuyển công tác về trường THPT chuyên
A. Đối với giảng dạy các môn chuyên
1. Đối tượng, thủ tục hồ sơ
1.1. Đối tượng: có tuổi đời không quá 45 tuổi
a) Là giáo viên cấp THPT đang giảng dạy tại các trường THPT, trung tâm
giáo dục thường xuyên trong và ngoài tỉnh.

b) Là giảng viên đang giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học trong và
ngoài tỉnh đã có kinh nghiệm giảng dạy tại trường THPT chuyên.
1.2. Thủ tục hồ sơ:
a) Áp dụng cho đối tượng tại điểm a khoản 1.1 nêu trên:
Trước mắt chỉ nộp đơn đề nghị chuyển công tác ghi rõ nguyện vọng, cụ thể
tên trường THPT chuyên được chuyển đến và lý do xin chuyển (đơn đề nghị
không cần có ý kiến của thủ trưởng đơn vị nơi đang công tác) và các minh chứng
liên quan đến điều kiện xem xét, tiêu chí ưu tiên.
Sau khi có kết quả sát hạch được tiếp nhận thì bổ sung thành phần hồ sơ còn
lại như sau:
- Bản photocopy quyết định tuyển dụng viên chức.
- Bản photocopy quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức hoặc quyết
định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức hoặc quyết định công nhận
hết thời gian tập sự.
- Bản photocopy văn bằng chuyên môn và các chứng chỉ có liên quan.
- Sơ yếu lý lịch viên chức (có dán ảnh) có xác nhận của cơ sở giáo dục
đang công tác (theo mẫu 2c-BNV/2008 của Bộ Nội vụ).
- Bản photocopy phiếu đánh giá, phân loại viên chức được cấp thẩm
quyền nhận xét, phân loại của năm học tại thời điểm lập hồ sơ. Trường hợp chưa
có phiếu đánh giá, phân loại viên chức, cá nhân có thể nộp bản tự kiểm điểm có
nhận xét, phân loại viên chức của Thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ. Khi
có kết quả được cấp thẩm quyền nhận xét, phân loại, cá nhân nộp bổ sung phiếu
đánh giá, phân loại viên chức chậm nhất 01 ngày làm việc trước khi Hội đồng
xét chuyển công tác họp xét.
- Các minh chứng cho điều kiện xem xét tại khoản 2.1.
b) Áp dụng cho đối tượng tại điểm b khoản 1.1 nêu trên:
- Tương tự như đối tượng tại điểm a khoản 1.1, ngoài ra còn phải có thêm
minh chứng đã từng giảng dạy tại trường THPT chuyên (đang dạy thỉnh giảng
hoặc đã từng dạy THPT chuyên trước đây)
- Các minh chứng cho điều kiện xem xét tại khoản 2.2.
Riêng đối với giáo viên dạy cấp THPT, giảng viên các trường cao đẳng,
đại học ngoài tỉnh không thuộc biên chế của tỉnh Đồng Tháp, sau khi có kết quả
sát hạch được tiếp nhận thì bổ sung thành phần hồ sơ theo quy trình thủ tục
chuyển công tác như giáo viên ngoài tỉnh vào.
2. Điều kiện xem xét
2.1. Áp dụng cho đối tượng tại điểm a khoản 1.1 nêu trên:
Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy, được bổ nhiệm vào chức danh nghề
nghiệp theo quy định, năm trước liền kề với năm xét chuyển công tác được nhà
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trường đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và phải có một trong các điều kiện sau:
- Là giáo viên dạy giỏi, đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn
hoá đạt giải cấp quốc gia hoặc giải Nhất cấp tỉnh (kèm giấy chứng nhận công
nhận danh hiệu, giấy khen có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn
hóa đạt giải).
- Nguyên là học sinh lớp chuyên đạt giải (đúng chuyên môn của môn đang
giảng dạy) trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, tốt nghiệp đại học
sư phạm (ĐHSP) xếp loại khá trở lên.
- Tốt nghiệp ĐHSP xếp loại giỏi hoặc đạt thủ khoa. Riêng môn Tin học tốt
nghiệp ĐHSP loại Giỏi trở lên.
- Là thành viên Hội đồng bộ môn cấp THPT của tỉnh đúng chuyên ngành và
có bồi dưỡng học sinh đã đạt giải học sinh giỏi văn hoá chính thức từ cấp tỉnh trở lên.
Riêng đối với giáo viên dạy môn tiếng Anh phải có thêm chứng chỉ đạt
trình độ từ C1 (hoặc tương đương) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ do Bộ
GDĐT quy định.
2.2. Áp dụng cho đối tượng điểm b khoản 1.1 nêu trên:
Giảng viên đã tham gia giảng dạy tại trường THPT chuyên nơi giảng viên
có nguyện vọng chuyển đến và phải có một trong các điều kiện sau:
- Tốt nghiệp ĐHSP xếp loại giỏi hoặc đạt thủ khoa và có học vị Thạc sĩ
trở lên thuộc ngành phù hợp với các môn học cấp THPT;
- Nguyên là học sinh lớp chuyên đạt giải (đúng chuyên môn của môn đang
giảng dạy) trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, tốt nghiệp ĐHSP
xếp loại khá trở lên.
- Giảng viên đã tham gia giảng dạy tại trường THPT chuyên nơi giảng viên có
nguyện vọng chuyển đến ít nhất 01 năm học và được nhà trường THPT chuyên đánh
giá, xếp loại giỏi.
- Có học vị Tiến sĩ hoặc đang hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, trực
tiếp giảng dạy trên 5 năm, trong đó ít nhất có 3 năm học gần đây được nhà
trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Riêng đối với giáo viên dạy môn tiếng Anh phải có thêm chứng chỉ đạt
trình độ từ C1 (hoặc tương đương) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ do Bộ
GDĐT quy định.
3. Nộp và tiếp nhận hồ sơ
- Căn cứ điều kiện theo quy định tại khoản 2 văn bản này, giáo viên có
nhu cầu công tác tại trường THPT chuyên thì lập hồ sơ theo quy định tại điểm b,
khoản 1 văn bản này.
- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GDĐT Đồng Tháp.
- Thời gian nộp hồ sơ: hạn chót đến ngày 17/5/2019.
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Riêng đối với giáo viên đã nộp hồ sơ chuyển công tác năm 2019 về Sở thì
cần bổ sung thêm minh chứng liên quan đến các điều kiện xem xét.
4. Sát hạch năng lực giáo viên
- Thời gian: dự kiến từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019.
- Địa điểm sát hạch: tại Sở GDĐT và 02 trường THPT chuyên.
- Mỗi giáo viên, giảng viên được sát hạch 02 phần, điểm mỗi phần sát
hạch được tính theo thang điểm 100. Kết quả sát hạch là điểm tổng của 02 phần,
với mỗi phần sát hạch được thực hiện như sau:
+ Làm bài khảo sát chuyên môn thời gian là 180 phút với hình thức là giải
01 đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. Riêng môn Kỹ thuật nông nghiệp và
Kỹ thuật công nghiệp không làm bài khảo sát chuyên môn.
+ Giảng dạy 2 tiết trên lớp hoặc thực hành báo cáo chuyên đề về chuyên môn, thời
gian không quá 15 phút.
5. Trường hợp miễn sát hạch năng lực giáo viên: đối với giáo viên đã
tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hoá đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp
quốc gia trong 03 năm trở lại (tuổi đời không quá 45). Đơn vị nơi giáo viên đang
công tác phải lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ (có ban lãnh đạo trường, thành viên
tổ chuyên môn có liên quan đến bộ môn tham dự), gửi đề nghị và biên bản thống
nhất biệt phái về Sở xem xét.
6. Xem xét tiếp nhận chuyển về trường THPT chuyên
6.1. Đối với giáo viên đang giảng dạy tại các trường THPT trong tỉnh
- Căn cứ nhu cầu bổ sung giáo viên, Hiệu trưởng trường THPT chuyên đề
nghị Giám đốc Sở GDĐT xem xét, quyết định biệt phái 01 năm học đối với giáo
viên có kết quả tổng điểm sát hạch lấy từ cao xuống, mỗi phần phải đạt từ 50
điểm trở lên.
* Trường hợp tổng điểm sát hạch bằng nhau sẽ áp dụng các tiêu chí ưu
tiên theo thứ tự như sau:
+ Đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hoá đã đạt giải chính
thức từ cấp tỉnh trở lên.
+ Đạt danh hiệu Viên phấn vàng trong hội thi giáo viên dạy giỏi THPT
cấp tỉnh.
+ Có bằng Thạc sỹ chuyên môn giảng dạy.
+ Đang là học viên Cao học chuyên môn giảng dạy.
+ Thâm niên công tác.
+ Áp dụng tất cả các tiêu chí ưu tiên trên vẫn còn bằng nhau thì do Hội
đồng xem xét quyết định.
- Sau thời gian biệt phái 01 năm học, nếu kết quả đạt yêu cầu thì Hiệu
trưởng trường THPT chuyên đề nghị Giám đốc Sở xem xét, quyết định điều
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động chính thức, nếu kết quả công tác không đạt yêu cầu thì giáo viên biệt phái
đương nhiên trở về đơn vị cũ công tác.
- Trường hợp vẫn không có giáo viên nào đạt điểm sát hạch, Sở GDĐT
sẽ xem xét biệt phái giáo viên từ trường thừa đến giảng dạy tại trường THPT
chuyên tạm thời 01 năm học theo nhu cầu bổ sung giáo viên của trường
THPT chuyên.
6.2. Đối với giảng viên đang giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học
thuộc biên chế trong tỉnh
Căn cứ nhu cầu bổ sung giáo viên và hiệu quả quá trình trực tiếp tham gia
giảng dạy của giảng viên tại trường THPT chuyên mà giảng viên có nguyện
vọng chuyển về công tác, Hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị Giám đốc
Sở GDĐT xem xét, thỏa thuận với cơ quan quản lý giảng viên tiếp nhận chuyển
công tác đối với giảng viên có kết quả tổng điểm sát hạch lấy từ cao xuống, mỗi
phần phải đạt từ 50 điểm trở lên.
* Trường hợp tổng điểm sát hạch bằng nhau sẽ áp dụng các tiêu chí ưu
tiên theo thứ tự như sau:
+ Đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hoá đã đạt giải chính
thức từ cấp tỉnh trở lên.
+ Đạt danh hiệu Viên phấn vàng trong hội thi giáo viên dạy giỏi THPT
cấp tỉnh.
+ Có trình độ đào tạo từ cao đến thấp.
+ Thâm niên công tác tại trường THPT.
+ Áp dụng tất cả các tiêu chí ưu tiên trên vẫn còn bằng nhau thì do Hội
đồng xem xét quyết định.
6.3. Đối với giáo viên giảng dạy cấp THPT ngoài tỉnh, giảng viên không
thuộc biên chế trong tỉnh Đồng Tháp xin chuyển đến, nếu hồ sơ hợp lệ và đủ tiêu
chuẩn, điều kiện như trên, có kết quả tổng điểm sát hạch lấy từ cao xuống, mỗi
phần phải đạt từ 50 điểm trở lên sẽ được xem xét nếu tỉnh còn nhu cầu.
* Trường hợp tổng điểm sát hạch bằng nhau sẽ áp dụng các tiêu chí ưu
tiên theo thứ tự như sau:
+ Đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hoá đã đạt giải chính
thức từ cấp tỉnh trở lên.
+ Đạt danh hiệu Viên phấn vàng trong hội thi giáo viên dạy giỏi THPT
cấp tỉnh.
+ Có trình độ đào tạo từ cao đến thấp.
+ Thâm niên công tác tại trường THPT.
+ Áp dụng tất cả các tiêu chí ưu tiên trên vẫn còn bằng nhau thì do Hội
đồng xem xét quyết định.
5

B. Đối với giảng dạy các môn không chuyên
Sở GDĐT sẽ xem xét, điều động, biệt phái giáo viên từ trường thừa đến giảng
dạy tại trường THPT chuyên tạm thời 01 năm học theo nhu cầu bổ sung giáo
viên của trường THPT chuyên.
Trên đây là hướng dẫn thực hiện việc chuyển công tác viên chức về các
trường THPT chuyên trong tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc
khó khăn đề nghị đơn vị phản ánh về Sở GDĐT (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để
được nghiêu cứu, xem xét./.
(Đính kèm nhu cầu giáo viên năm 2019 của 02 trường THPT chuyên)
Nơi nhận:
- Như trên (th/hiện);
- Các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh;
- UBND Tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Các Phó GĐ Sở;
- Website của Sở;
- Lưu: VT,B,50b.

GIÁM ĐỐC
Người ký:
Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sgddt@dong
thap.gov.vn
Cơ quan:
Tỉnh Đồng
Tháp

Trần Thanh Liêm
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