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QUYẾT ĐỊNH 

V/v điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế cho một số đơn 

vị trực thuộc năm học 2020-2021 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ GD&ĐT 

hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GD&ĐT thuộc UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh 

Bình Phước ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc điều chuyển biên chế viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2418/QĐ-SGDĐT ngày 12/10/2020 của Sở GD&ĐT về 

việc giao chỉ tiêu biên chế (số lượng người làm việc) cho các đơn vị trực thuộc năm 

học 2020-2021; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung biên chế viên chức năm học 2020-2021 cho một số 

đơn vị trực thuộc như sau: 

1. Trường THPT Trần Phú: Giảm 01 chỉ tiêu biên chế từ ngày 01/11/2020, biên 

chế sau khi giảm là 50 biên chế. 

2. Trường THPT Nguyễn Huệ: Giảm 01 chỉ tiêu biên chế từ ngày 01/11/2020, 

biên chế sau khi giảm là 70 biên chế. 

3. Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh: Giảm 01 chỉ tiêu biên chế từ ngày 

01/11/2020, biên chế sau khi giảm là 76 biên chế. 

4. Trường THCS&THPT Đồng Tiến: Giảm 01 chỉ tiêu biên chế từ ngày 

01/11/2020, biên chế sau khi giảm là 90 biên chế. 

5. Trường THCS&THPT Tân Tiến: Giảm 01 chỉ tiêu biên chế từ ngày 

01/11/2020, biên chế sau khi giảm là 76 biên chế. 

6. Trường THPT Lê Quý Đôn: Bổ sung 01 chỉ tiêu biên chế từ ngày 01/10/2020, 

biên chế sau khi bổ sung là 78 biên chế. 



7. Trường THPT Thống Nhất: Bổ sung 01 chỉ tiêu biên chế từ ngày 01/10/2020, 

biên chế sau khi bổ sung là 50 biên chế. 

8. Bổ sung 03 biên chế dự phòng, số biên chế dự phòng sau khi bổ sung là 09 

biên chế.   

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng; Trưởng phòng chức năng, chuyên môn 

thuộc Sở GD&ĐT và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC   

- Như Điều 2; 

- Lưu: VP-tvn-3b. 
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