
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                              

Số:           /BGDĐT-TCCB 
V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo 

Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm 

công chức nghiệp vụ chuyên ngành 

Giáo dục và định mức biên chế công 

chức trong cơ quan, tổ chức thuộc 

ngành, lĩnh vực Giáo dục 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về 

vị trí việc làm và biên chế công chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã nghiên 

cứu, xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ 

chuyên ngành Giáo dục và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức 

thuộc ngành, lĩnh vực Giáo dục (dự thảo được gửi kèm theo Công văn này và được 

đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin 

điện tử của Bộ GDĐT). 

Bộ GDĐT đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản 

đối với dự thảo Thông tư trên; đồng thời cung cấp thông tin số liệu biên chế công 

chức đối với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục tại 

Phụ lục IV và V kèm theo dự thảo Thông tư trên. 

Ý kiến của Quý cơ quan gửi về Bộ GDĐT (qua Vụ Tổ chức cán bộ, địa chỉ 

số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ 

email: vutccb@moet.gov.vn) trước ngày 15/9/2021, để kịp thời tổng hợp tiếp thu 

và hoàn thiện theo quy định. 

Bộ GDĐT trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Sở GDĐT, Phòng GDĐT các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

- Lưu:  VT, TCCB (H8). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

Hoàng Minh Sơn 



 

 

 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-24T15:25:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Viết Lộc<nvloc@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo - ĐT: 024.38693712 - Fax: 024.38693712 - Email: cuccntt@moet.gov.vn
	2021-08-25T18:03:38+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Hoàng Minh Sơn<hmson@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-26T09:16:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-26T09:16:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-26T09:16:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-26T09:16:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




