
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sộc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

SỜ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
s ố ổ í ậ  /SGDĐT-TCCB Thành phé Hồ Chí Minh, ngày&jfráng 3 năm 2021

V/v đóng bảo hiểm thất nghiệp đối 
với viên chức quản lý

Kinh gừi:
- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông công 

lập;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được văn bản số 468/BHXH-QLT ngày 02 tháng 

3 năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đóng bảo hiểm thất 
nghiệp đối với viên chức quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung 

sau:
1. Rà soát việc thực hiện đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với Hiệu trưởng dược 

bổ nhiệm kể từ sau ngày 01/07/2020 trở lại đây.

2. Nhập báo cáo trực tuyến theo liên kết http://bit.lv/bcht bhtnvả gửi kèm bản 
in báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ).

3. Nộp các thành phần hồ sơ liên quan đến Hiệu trưởng đơn vị:

V  Bảng tổng hợp quá trình tham gia Bảo hiềm xã hội kề từ ngày 01/7/2020 
đến nay (Lưu ỷ: Bảng tổng hợp được in trực tiếp từ phần mềm của cơ quan 
Bảo hiếm xã hội và đóng mộc treo của đcm vị);

V  Bản sao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ hiện tại;

V  Bản sao Quyết định đồng giữ chức danh nghề nghiệp;

V  Bản sao Quyết định lương hiện hưởng.

Trong quá trình thực hiện rà soát và lập danh sách báo cáo, Sở Giáo dục và Đào 
tạo đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ:

- Khoản 1 Điều 1 Luật số 52/2019/QH14- Luật sửa đồi, bồ sung một sổ điều 
của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức 
số 58/2010/QH12 sửa đổi, bồ sung Khoản 2 Điều 4 của Luật Cán bộ, công 
chức số 22/2008/QH12 quy định: “Công chức là công dân Việt Nam, được 
tuyển dụng, hẻ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí 
việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức

http://bit.lv/bcht_bhtnv


chỉnh trị - xã hội ở trung ương, cấp tình, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị 
thuộc Quân ẩộỉ nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân 
dân mà không phải là s ĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, 
công nhân công an, trong hiên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

- Điều 19 Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 85 của Luật Cán bộ, 
công chức số 22/2008/QH12 quy định Điều khoản chuyển tiếp: “Người giữ 
chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập đicợc xác định là 
cồng chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức sổ 22/2008/QH12 và 
cảc văn bàn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành mà không còn là công chức 
theo quy định của Luật sỗ 52/2019/QH14 và không thuộc trường hợp quy 
định tại khoản 2 Điều 84 của Luật sổ 52/2019/QH14 thì tiếp tục thực hiện 
chế độ, chỉnh sách và áp dụng các quy định của pháp luật về cán bộ, công 
chức cho đến hết thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ đang đảm nhiệm 

Trên đây là ý kiến của Sở Giáo đục và Đào tạo, đề nghị các đơn vị nghiêm túc 
thực hiện và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 
19/3/2021 để tồng hợp báo cáo Sở Nội v ụ ^

Nơi nhận:
-Như trên;
- Lưu: VT, TCCB. HD.


