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               Kính gửi: Ông Lê Trung, giáo viên Trường THCS Phạm Hồng Thái, 

                                     thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai                                       
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh (tại văn bản số 

1151/UBND-BTCD ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh) về việc giao Sở Nội vụ trả lời 

đơn của ông Lê Trung, giáo viên Trường THCS Phạm Hồng Thái trình bày nguyện 

vọng cho vợ ông là bà Trần Thị Bích Nghĩa, giáo viên dạy mỹ thuật Trường Tiểu 

học Đinh Tiên Hoàng, huyện Đak Pơ được chuyển công tác về gần nhà. Sau khi 

xem xét nội dung đơn, Sở Nội vụ trao đổi lại với ông như sau: 

Trước tiên, chúng tôi rất đồng cảm và chân thành chia sẻ trước những khó 

khăn hiện nay của gia đình ông nói riêng cũng như gia đình các nhà giáo có hoàn 

cảnh khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung, hy vọng trong thời gian tới 

những khó khăn của gia đình ông sẽ sớm được giải quyết. 

Về việc ông đề nghị xem xét, giúp đỡ cho vợ ông là bà Trần Thị Bích Nghĩa, 

giáo viên dạy mỹ thuật Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, huyện Đak Pơ được 

chuyển công tác về các huyện gần thành phố Pleiku (Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai), 

chúng tôi xin trao đổi, hướng dẫn như sau:  

- Hàng năm việc tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển giáo viên theo nguyện 

vọng cá nhân để hợp thức hóa gia đình được thực hiện trong thời gian nghỉ hè, trên 

cơ sở người được xem xét tiếp nhận có chuyên môn phù hợp với nhu cầu vị trí việc 

làm nơi cần tiếp nhận; việc tiếp nhận, cho viên chức giáo viên liên hệ chuyển công 

tác đã được UBND tỉnh phân cấp đến UBND cấp huyện xem xét quyết định phù 

hợp với số lượng người làm việc (chỉ tiêu biên chế) đã được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt.  

- Trong quá trình thực hiện việc tiếp nhận, điều động giáo viên thì tinh thần 

chung của các huyện, thị xã, thành phố là tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên, viên 

chức khác và công chức hợp lý hóa gia đình; Tuy nhiên, do định mức biên chế có 

hạn, trong khi nhu cầu thì nhiều, cùng với số viên chức hiện có mặt đã cơ bản đủ 

nên khả năng đáp ứng nguyện vọng của viên chức giáo viên và các ngành khác vẫn 

đang là vấn đề khó khăn thực tại của các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh, đặc biệt là 

các địa bàn như thành phố Pleiku, Ia Grai, Chư Păh, Đak Đoa.  
 

Sở Nội vụ báo, trao đổi lại để ông Lê Trung được biết, chia sẻ với các cơ 

quan liên quan trong việc chấp hành, thực hiện đúng quy định của pháp luật và đề 

nghị ông chủ động liên hệ với các đơn vị nơi gần nhà và có nhu cầu tiếp nhận giáo 

viên môn mỹ thuật tiểu học để được xem xét, giải quyết./. 
 

 
 

Nơi nhận:                                                                                          GIÁM ĐỐC 
- Như trên;    

- UBND tỉnh (báo cáo);                                                                                           

- UBND TP Pleiku (p/h quan tâm); 

- UBND các huyện: Đak Pơ, Ia Grai,  

   Đak Đoa, Chư Păh (p/h quan tâm); 

- Lưu VT, CCVC.                                                                                                  

                                                                                        Huỳnh Văn Tâm 
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