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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi  

tại các cơ quan chuyên môn về giáo dục của tỉnh Gia Lai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 41/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển 

đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính 

quyền địa phương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Quyết định này quy định về danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển 

đổi tại các cơ quan chuyên môn về giáo dục của tỉnh Gia Lai. 

2. Quyết định này áp dụng đối với Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục 

và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; trường trung học phổ thông, trường 

phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện 

chương trình giáo dục trung học phổ thông (sau đây gọi chung là trường trung 

học); công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; viên chức tại 

trường trung học và các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi 

1. Tham mưu, tổ chức ra đề thi, tổ chức thi, chọn học sinh giỏi, tuyển sinh 

trung học phổ thông. 
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2. Thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các nhà trường 

trong hệ thống giáo dục quốc dân.  

3. Thẩm định giáo cụ giảng dạy, các vật tư kỹ thuật khác phục vụ giảng dạy, 

nghiên cứu. 

4. Thẩm định hồ sơ thành lập các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

5. Quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2022. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách 

nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Văn hóa xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư 

pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Báo Gia Lai; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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