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THÔNG BÁO 

Kết luận của đ/c Bùi Quang Cẩm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị 

nghe báo cáo kế hoạch phát triển trường, lớp năm học 2019- 2020;  

tình hình thực hiện các chế độ, chính sách theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP  

ngày 05/01/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Ngày 28/8/2019, Đ/c Bùi Quang Cẩm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 

hội nghị nghe báo cáo kế hoạch phát triển trường, lớp năm học 2019- 2020 và tình 

hình thực hiện các chế độ, chính sách theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 

05/01/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành: 

Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo 

UBND các huyện, thành phố. Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến thảo luận, đồng 

chí Bùi Quang Cẩm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:  

1. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Nội vụ tổng hợp đề xuất tuyển 

dụng viên chức ngành Giáo dục của các huyện, thành phố, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

2. Trong thời gian chưa tổ chức tuyển dụng giáo viên, giao Sở Giáo dục và 

Đào tạo phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu văn bản chỉ đạo UBND các 

huyện, thành phố hợp đồng giáo viên năm học 2019-2020 đảm bảo các nội dung 

sau: Trong chỉ tiêu biên chế được giao; đúng định mức giáo viên/lớp/học sinh; 

đủ năng lực, trình độ, sức khỏe, phẩm chất; hợp đồng theo năm và được đảm 

bảo các chế độ theo quy định.  

3. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp UBND các huyện, thành phố chỉ đạo 

đảm bảo các điều kiện phục vụ khai giảng; khắc phục điều kiện về cơ sở vật chất 

ở những địa bàn tăng học sinh đột biến; tham mưu đầu tư cơ sở vật chất các 

trường THPT sớm hoàn thành xây dựng trường chuẩn quốc gia. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCTUBND tỉnh (đ/c Cẩm- để b/c); 

- Các Sở, ngành: GDĐT, TC, NV, KHĐT; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- VPUB: CPVP(2), KGVX(T); 

- Lưu: VT, KGVX. 

 
2019/Th/8.TBKLHNTL 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Khánh Thiệm 
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