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TỜ TRÌNH 

Ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 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 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Điều 127 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 
tháng 6 năm 2015; khoản 3 Điều 2 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 và 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; 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh 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 (sau đây gọi là Quyết định), cụ thể như 
sau: 

I. Sự cần thiết, thẩm quyền ban hành văn bản 

Tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 41/2021/TT-BGDĐT, quy định: “Danh mục 
vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi tại đơn vị quy định tại điểm c khoản 2 Điều 
1 do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định trên cơ sở 
danh mục quy định tại mục II Phụ lục ban hành kèm Thông tư”.  

Căn cứ quy định nêu trên, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 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 là đúng thẩm quyền. 

II. Mục đích, quan điểm xây dựng Quyết định 

1. Mục đích 

Xây dựng “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” nhằm phòng 
ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. 

2. Quan điểm xây dựng Quyết định 

Quá trình xây dựng Quyết định, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã 
nghiên cứu các văn bản, quy định liên quan nhằm bảo đảm Quyết định đúng với 
quy định pháp luật hiện hành.  

III. Quá trình xây dựng Quyết định  

Để phục vụ cho việc xây dựng Quyết định, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực 
hiện các công việc như sau:  
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1. Phân công xây dựng dự thảo 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 (Quyết định số 1177/QĐ-SGDĐT ngày 31/10/2022). 

2. Lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan về 
dự thảo Quyết định (Văn bản số 2878/SGDĐT-TCCB ngày 31/10/2022). 

3. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo văn bản trên 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý 
kiến góp ý theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Đồng thời, thông báo địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân đối dự thảo văn bản là: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, số 56 Trần 
Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc địa chỉ email: phongtccb.sogialai@moet. 
edu.vn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến góp ý (Văn bản số 
2878/SGDĐT-TCCB ngày 31/10/2022). 

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đăng tải toàn văn dự thảo văn bản trên Trang 
Thông tin điện tử tại địa chỉ: gialai.edu.vn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý 
kiến góp ý. 

Thời gian góp ý: 30 ngày (từ ngày 30/10/2022 đến hết 30/11/2022). 

4. Tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Quyết định và các tài 
liệu có liên quan cũng như giải trình đối với các ý kiến góp ý chưa phù hợp gửi Sở 
Tư pháp thẩm định (Văn bản số 3394/SGDĐT-TCCB ngày 15/12/2022). 

5. Dự thảo Quyết định đã được thẩm định tại Văn bản số 2235/STP-NV1 
ngày 26/12/2022 của Sở Tư pháp. 

IV. Bố cục, nội dung cơ bản của Quyết định 

1. Bố cục: Bố cục của Quyết định gồm có 3 điều. Cụ thể: 

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

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

- Điều 3: Điều khoản thi hành. 

2. Nội dung cơ bản của Quyết định 

a) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

- 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. 

- 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. 

b) Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi 

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

trung học phổ thông. 

http://gialai.edu.vn/
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- Thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các nhà trường 

trong hệ thống giáo dục quốc dân.  

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

nghiên cứu. 

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

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

c) Điều khoản thi hành 

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

- 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. 

V. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Quyết định 

sau khi được thông qua  

1. Cơ sở vật chất, biên chế: Hiện tại, cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị 

và biên chế hiện có của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đáp 

ứng được việc triển khai thực hiện việc chuyển đổi công tác. 

2. Nguồn kinh phí: Thực hiện từ nguồn kinh phí chi thường xuyên cấp cho 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Gửi kèm theo Tờ trình này:  

- Dự thảo Quyết định 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; 

- Hồ sơ lấy ý kiến các đơn vị liên quan;  

- Văn bản số 2235/STP-NV1 ngày 26/12/2022 của Sở Tư pháp; 

- Thông tư số 41/2021/TT-BGDĐT. 

 Trên đây là Tờ trình Quyết định 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 kính 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, TCCB. 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Duy Định 
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