UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1078/SGDDT-TCCB&CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 06 năm 2018

V/v Sắp xếp tổ chức, bộ máy, nhân sự tại
các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập

Kính gửi: UBND huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về những khó khăn,
vướng mắc của ngành Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp ngày 08/06/2018 để thực
hiện nhiệm vụ của Ngành, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT
theo Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chương trình hành động số 02-CTr/TU của
Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ngày 05/6/2018 và ngày 06/6/2018 tại văn phòng UBND tỉnh, đồng chí
Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 2 buổi họp với Sở Giáo
dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính cùng lãnh đạo UBND các huyện, thị xã
và thành phố, để thống nhất các biện pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc và
chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019.
Thực hiện Công văn số 8261/UBND-SNV ngày 31 tháng 08 năm 2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh
giản biên chế giai đoạn 2015-2021,
Để chuẩn bị nhân sự cho năm học mới 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo
kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án sắp
xếp tổ chức, bộ máy, nhân sự các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập theo định
hướng sau:
1) Thực hiện dồn lớp, tăng sĩ số học sinh/lớp theo phương án:
+ Cấp Tiểu học: Sĩ số học sinh từ 32-35 học sinh/lớp
+ Cấp Trung học cơ sở: Sĩ số học sinh từ 40-45 học sinh/lớp
+ Cấp học mầm non: tăng cường xã hội hóa, đồng thời có chính sách khuyến
khích động viên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các cơ sở mầm
non. Hạn chế việc dồn học sinh, tăng sỹ số ở cấp mầm non.
2) Tính toán sắp xếp nhân sự theo hướng dẫn tại Công văn số
39/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 08/01/2018 của Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục về thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng giao về rà soát, tính toán nhu cầu đào
tạo giáo viên.
3) Nếu trường học có quy mô nhỏ, số lớp ít thì sáp nhập, hợp nhất với các
trường học gần địa bàn để bảo đảm tinh gọn đầu mối, giảm biên chế ở cấp quản
lý, nhân viên không trực tiếp giảng dạy.
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4) Đẩy mạnh hơn nữa chủ trương xã hội hóa giáo dục, đặc biệt ở cấp mầm
non.
5) Cho phép việc điều động biệt phái giáo viên trong cùng một địa bàn để
đảm bảo số tiết theo tiêu chuẩn và giảm được định biên giáo viên ở mỗi huyện, thị
xã, thành phố.
6) Sau khi sắp xếp lại trường, lớp, đội ngũ nhà giáo, thực hiện cân đối lại
biên chế của từng đơn vị, điều chỉnh định biên được giao để điều hòa đội ngũ giữa
các cấp học, giữa các huyện, thị xã, thành phố.
Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành
phố chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai
việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, nhân sự tại địa phương và gửi báo cáo về Sở Giáo
dục và Đào tạo trước ngày 20/7/2018 để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực Tỉnh ủy (thay báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Ô. Nguyễn Hồng Lĩnh, BTTU (thay báo cáo);
- Ô. Đặng Minh Thông, PCT UBND tỉnh (thay b/c);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Phòng GDĐT huyện, TX, TP,
- Website Sở GDĐT;
- Lưu VT
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