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Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh nhận được Công văn số 88/BBT-THCB 

ngày 31/10/2022 của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh về việc 
chuyển câu hỏi công dân Trần Kim Thảnh, địa chỉ tại ấp Nô Công, xã Thuận 

Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh với nội dung như sau: 

Năm học 2021-2022 tôi làm đơn xin thuyên chuyển công tác  theo 

nguyện vọng về trường Dân tộc nội trú - THCS huyện Cầu Ngang để giảng 
dạy môn vật lý vì tôi thấy ở trường thiếu giáo viên vật lý và về gần nhà để 
tiện đưa rước con đi học, chăm sóc cha mẹ già. Trường THPT Nhị Trường và 

Sở GD&ĐT Trà Vinh cho thuyên chuyển theo nguyện vọng. Ngày 2/8/2022, 
tôi nhận được Công văn số 1300/SGDĐT-TCCB về việc thống nhất cho 

chuyển công tác đối với viên chức. Tôi có liên hệ với Phòng giáo dục UBND 
huyện Cầu Ngang, gặp tiếp dân của UBND Cầu Ngang trả lời là không thấy 

công văn này. Tôi là ngươi địa phương không cho tôi chuyển công tác theo 
nguyện vọng mà lại đưa giáo viện khác không  phải người địa phương về. Vợ 

tôi đang công tác ở xã nhà (Trường MG Thuận Hòa, xã Thuận Hòa) lại đưa 
vợ tôi đi xa hơn 10km (Trường TH-THCS Hiệp Mỹ Đông). Xin hỏi trường hợp 

của tôi có được thuyên chuyển theo nguyện vọng không? Mong được đáp ứng 
nguyện vọng chuyển công tác để tôi và vợ an tâm công tác phục vụ lâu dài 

trong ngành giáo dục. 

Qua xem xét nội dung câu hỏi của công dân, Sở Giáo dục và Đào tạo Trà 

Vinh có ý kiến phúc đáp như sau: 

1. Ngày 25/6/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh có tiếp nhận đơn và 

hồ sơ xin chuyển công tác đối với viên chức Trần Kim Thảnh, giáo viên môn 

Vật lý, công tác tại trường THPT Nhị Trường, huyện Cầu Ngang có nguyện 

vọng xin chuyển về trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS huyện Cầu 

Ngang. Qua xem xét hồ sơ, ngày 02/8/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công 

văn số 1300/SGDĐT-TCCB gửi Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân huyện Cầu 

Ngang thống nhất cho ông Trần Kim Thảnh chuyển công tác đến đơn vị trường 

học thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang.  

2. Căn cứ vào khoản 1, khoản 2 Điều 32 Luật Viên chức 2010 quy định: 



2 
 

“1. Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được 

chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của 

vị trí việc làm đó. 

2. Việc lựa chọn viên chức vào vị trí việc làm còn thiếu do người đứng 

đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, 

khách quan và đúng pháp luật”. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 8 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 

04/12/2015 của 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 quy định thẩm quyền và trách 

nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

 “Ban hành văn bản đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ quyết định tiếp nhận cán 

bộ, công chức, viên chức từ ngoài tỉnh hoặc từ các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ 

quan thuộc ngành dọc của Trung ương hoặc từ các cơ quan, đơn vị khác ngoài 

phạm vi quản lý đến công tác và làm viên chức tại các cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý”. 

Do đó, trường hợp ông Trần Kim Thảnh xin chuyển công tác về trường 

Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS huyện Cầu Ngang là thuộc thẩm quyền xem 

xét, tiếp nhận của Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh phúc đáp cho công dân được rõ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ và các PGĐ sở GDĐT; 
- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Bạch Vân 
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