SỞ GDĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT THÀNH SEN

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

Thành phố Hà Tĩnh, ngày

Số: .... /KH-THPT

tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH
RÀ SOÁT HỒ SƠ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Thực hiện công văn số 2480/SGDĐT-TCCB ngày 22 tháng 12 năm 2020
của Sở GDĐT Hà Tĩnh về việc rà soát tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự
nghiệp công lập, Trường THPT Thành Sen xây dựng kế hoạch triển khai rà soát
tại đơn vị như sau:
1. Thành phần
TT

Họ và tên

Chức vụ

Làm nhiệm vụ

Hiệu trưởng

Trưởng ban-Phụ trách chung

Chủ tịch Công đoàn

Phó ban - Phụ trách rà soát

1

Đoàn Minh Điền

2

Dương Thị Bịch Hường

3

Võ Sỹ Ngọc

TTCM, TKHĐ

Thư ký

4

Hồ Việt Anh

Phó Hiệu trưởng

Thành viên

5

Chúc Thị Hà Linh

Kế toán

Thành viên

6

Lê Thị Ngân

Văn thư

Thành viên

2. Thời gian triển khai: Từ 14h00' ngày 23/12/2020 đến ngày khi kết thúc
nhiệm vụ.
- Trước 17h00', thứ 4 ngày 23/12/2020, Hiệu trưởng quán triệt nội dung,
cách thức rà soát đến toàn thể viên chức trong đơn vị;
- Trước 12h00' thứ 5, ngày 24/12/2020, viên chức hoàn thành nhập dữ liệu
theo đường link trong email cá nhân (có biểu mẫu kèm theo);
- Trước 12h00 thứ 6, ngày 25/12/2020, viên chức hoàn thành ký xác nhận
thông tin vào bản cứng được Ban rà soát in ra;
- Trước 17h00' thứ 7, ngày 26/12/2020 nộp hồ sơ về Sở GDĐT.
3. Yêu cầu: Các thành viên và cán bộ, giáo viên bố trí thời gian hợp lý, thực
hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ cả về thời gian và hiệu quả công việc. Trong
quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Ông Võ Sỹ Ngọc
(qua số điện thoại: 0928484777) để được hướng dẫn ./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như thành phần;
- Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng;
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên;
- Lưu VP.

Đoàn Minh Điền

