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Số:         /TB-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trà Vinh, ngày         tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chuyển công tác theo nguyện vọng đối với công chức, viên chức 
Năm học 2022 - 2023 

Để chuẩn bị đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục năm học 2022-

2023 và đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức được thuận 

lợi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh thông báo việc thực hiện chuyển công 

tác theo nguyện vọng đối với công chức, viên chức năm học 2022 -2023 như 

sau: 

1. Cơ sở pháp lý 

- Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên 

phổ thông; 

- Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc 

đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-

BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số 

lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 

- Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

2. Các nguyên tắc 

- Đối với đơn vị có viên chức có nguyện vọng chuyển công tác , Thủ 

trưởng đơn vị có ý kiến, xác nhận và chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo để xem 

xét giải quyết theo tình hình số lượng người làm việc thực tế; 

- Việc giải quyết cho viên chức chuyển công tác theo nguyện vọng trên cơ 

sở đảm bảo số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập; 
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- Việc giải quyết cho viên chức chuyển công tác theo nguyện vọng trên cở 

sở phân cấp quản lý viên chức được quy định tại Quyết định số 30/2015/QĐ-

UBND ngày 04/12/2015; 

- Việc chấp thuận cho viên chức chuyển công tác đến các đơn vị ngoài 

phạm vi quản lý; Tiếp nhận công tác đối với viên chức từ các đơn vị ngoài phạm 

vi quản lý được thực hiện theo quy định hiện hành. 

3. Các điều kiện để xét chuyển công tác 

- Thời gian công tác: Không giải quyết chuyển công tác đối với công 

chức, viên chức trong thời gian còn tập sự. 

- Về phẩm chất đạo đức: Không giải quyết chuyển công tác đối với những 

viên chức trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang xem xét kỷ luật, không hoàn 

thành nhiệm vụ năm học. 

- Về sức khỏe: Công chức, viên chức xin chuyển công tác phải có đầy đủ 

sức khỏe để tiếp tục công tác nơi đơn vị mới. Chưa giải quyết chuyển công tác 

đối với các trường hợp bệnh đang điều trị, điều dưỡng, đang nghỉ hộ sản. 

4. Thủ tục xin chuyển công tác 

4.1. Đối với trường hợp chuyển công tác giữa các đơn vị trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Đơn xin chuyển công tác (theo mẫu), phải có ý kiến và xác nhận của 

Thủ trưởng đơn vị. 

- Lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (mẫu HS02-VC/BNV ban 

hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT- BNV). 

- Bản nhận xét đánh giá công chức, viên chức có nhận xét của Thủ trưởng 

đơn vị (bản sao). 

- Bằng tốt nghiệp chuyên môn cao nhất (bản sao có xác nhận của đơn vị). 

- Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức (bản sao có xác nhận của 

đơn vị). 

- Quyết định hết thời gian tập sự (bản sao có xác nhận của đơn vị). 

- Quyết định lương hiện hưởng (bản sao có xác nhận của đơn vị). 

- Giấy chứng nhận kết hôn (nếu xin chuyển theo chồng hoặc vợ). 

- Giấy xác nhận gia cảnh đặc biệt khó khăn có chứng thực của chính 

quyền địa phương (nếu có). 
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4.2. Đối với trường hợp xin chuyển công tác đến các đơn vị trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo từ các đơn vị ngoài phạm vi quản lý 

- Đơn xin chuyển công tác (theo mẫu), phải có ý kiến của Thủ trưởng đơn 

vị.  

- Văn bản thống nhất cho chuyển công tác của cơ quan quản lý đơn vị 

viên chức đang công tác. 

- Lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (mẫu HS02-VC/BNV ban 

hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT- BNV). 

- Bản nhận xét đánh giá công chức, viên chức có nhận xét của Thủ trưởng 

đơn vị (bản sao). 

- Bằng tốt nghiệp chuyên môn cao nhất (bản sao có xác nhận của đơn vị). 

- Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức (bản sao có xác nhận của 

đơn vị). 

- Quyết định hết thời gian tập sự (bản sao có xác nhận của đơn vị). 

- Quyết định lương hiện hưởng (bản sao có xác nhận của đơn vị). 

- Giấy khám sức khỏe (nếu xin chuyển từ ngoài tỉnh ). 

- Giấy chứng nhận kết hôn (nếu xin chuyển theo chồng hoặc vợ). 

- Giấy xác nhận gia cảnh đặc biệt khó khăn có chứng thực của chính 

quyền địa phương (nếu có). 

4.3. Đối với trường hợp chuyển công tác từ các đơn vị trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo đến các đơn vị ngoài phạm vi quản lý 

- Đơn xin chuyển công tác (theo mẫu). 

- Văn bản thống nhất cho chuyển công tác của Thủ trưởng đơn vị nơi viên 

chức đang công tác. 

- Lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (mẫu HS02-VC/BNV ban 

hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT- BNV). 

- Bản nhận xét đánh giá công chức, viên chức có nhận xét của Thủ trưởng 

đơn vị (bản sao). 

- Bằng tốt nghiệp chuyên môn cao nhất (bản sao có xác nhận của đơn vị). 

- Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức (bản sao có xác nhận của 

đơn vị). 
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- Quyết định hết thời gian tập sự (bản sao có xác nhận của đơn vị). 

- Quyết định lương hiện hưởng (bản sao có xác nhận của đơn vị). 

- Giấy khám sức khỏe (nếu xin chuyển ra ngoài tỉnh). 

- Giấy chứng nhận kết hôn (nếu xin chuyển theo chồng hoặc vợ). 

- Giấy xác nhận gia cảnh đặc biệt khó khăn có chứng thực của chính 

quyền địa phương (nếu có). 

5. Thời gian thực hiện: 

- Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/6/2022. 

- Thời gian xét chuyển công tác trong tháng 8/2022. 

- Kết quả xét chuyển công tác công bố trong tháng 9/2022. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo phổ 

biến đến tất cả viên chức có nguyện vọng xin chuyển công tác biết để thực hiện. 

Từ năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo không ban hành Hướng dẫn 

chuyển công tác của toàn ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các phòng Giáo dục và Đào tạo; UBND 

huyện, thị xã, thành phố biết để thực hiện việc chuyển công tác theo nguyện 

vọng đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ;  
- GĐ, các PGĐ SGDĐT; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Website SGDĐT; 
- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Bạch Vân 



  

 

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

 

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC 

Kính gửi: ………........……………………………. 

Tôi tên: ............................................................................Nam (Nữ)……. 

Sinh ngày:............................................................................. .................... 

Nơi sinh: Xã……………. Huyện……………….Tỉnh………...................… 

Hộ khẩu thường trú ................................................................................... 

Hiện đang công tác tại...............................................................................  

Nhiệm vụ:.............................................. Ngày vào ngành:……..……........ 

Thâm niên tại đơn vị: ........... năm. Chức danh nghề nghiệp: .......................  

Mã ngạch (Mã số):……….……………… Bậc: ……..... Hệ số:……..….… 

Trình độ văn hóa: ………. Trình độ chuyên môn:……………................… 

Hệ đào tạo: ................... Môn: ………...… Năm tốt nghiệp: …….……….. 

Danh hiệu thi đua cuối năm: .........................................……………………. 

Đánh giá, xếp loại 03 năm gần nhất: 

* Từ năm …….. đến năm: ………xếp loại: ………...............……………. 

* Từ năm …….. đến năm: ………xếp loại: ……...................……………. 

* Từ năm …….. đến năm: ………xếp loại: ……...................……………. 

Nay tôi làm đơn này xin các cấp lãnh đạo xem xét giải quyết cho tôi được 

chuyển công tác đến: 

* Nguyện vọng 1: Trường:....……….……......……................................….  

Xã: ………….......…… Huyện: ……........…………... Tỉnh:………......…... 

* Nguyện vọng 2: Trường:....………………....……................................….  

Xã: ………….......…… Huyện: ……........………... Tỉnh:…………......…... 

* Nguyện vọng 3: Trường:....………………....……................................….  

Xã: ………….......…… Huyện: ……........………... Tỉnh:…………......…... 

Lý do: .....…………………………………...…………………………………... 

 .....…………………………………...……………………… ..…………………  

Rất mong được sự chấp thuận, tôi hứa chấp hành tốt sự phân công nơi đơn 
vị mới. 

Ý KIẾN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NGƯỜI VIẾT ĐƠN 
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