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UY BAN NHAN DAN
TINH KON TUM

CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

S& 84 /KL-TTr

Kon Turn, ngàyZO tháng..3 nárn 2020

KET LUiN THANH TRA
V vic thanh tra cong tác t chirc - can b theo Quyt djnh s
84/QD-UBND ngày 14/2/2019 cüa Chü tjch UBND tinh Kon Turn
Thirc hin Quyt djnh s 841QD-UBND ngày 14 tháng 02 nàm 2019 cüa
Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Kon Turn; Ké hoach cUa Truâng Doàn thanh tra
dã thrçic Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Kon Turn phê duyt ye thanh tra cong
tác to chüc - can bô närn 2019.
Xét Báo cáo s 281BC-DTTr ngày 12 tháng 02 näm 2020 cüa Trixâng Doàn
thanh tra ye thanh tra cOng tác tO chic — can b theo Quyêt djnh so 84/QDUBND ngày 14 tháng 02 nAm 2019 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Kon
Turn;
Chü tjch UBND tinh kt 1un nhu sau:
I. KIIAI QUAT CI{!JNG
Th%rc hin Quyt djnh s 84/QD-UBND ngày 14/2/2019 cUa Chü tjch Uy
ban nhân dan tinh Kon Turn; Kê hoach cüa Tnr&ng Doàn thanh tra dã duçic Chü
tjch Uy ban nhân dan tinh Kon Turn phê duyt ye thanh tra cong tác to chirc can b tai 14 (rnic&i bôn) don vj, Doàn Thanh tra dä tiên hành thanh tra tai các
co quan, don vj; th?i ki thanh tra tü ngày 01 tháng 01 nàrn 2016 den thii diem
thanh tra.
Doàn Thanh tra dã lam vic trrc tiêp tai Van phông cüa các co quan, don vi
dê kiêrn tra, nghiên ciru các loai ho so lien quan den các ni dung thanh tra do
don vj quân 1. Trong qua trInh thanh tra, cac co quan, don vj dã quan tam Va
chi dao phông chuyên mon trrc tiêp lam vic, phôi hçip tot vci Doàn, tao diêu
kin dê cuc thanh tra tiên hành theo dung ni dung, tiên d kê hoach dê ra.
II. KET QUA THANH TRA
1. V quãn 1 biên ch cOng chji'c và s lirçrng ngurô'i
v sly nghip cong lap:
? r

lam

vic trong don

A .

1.1. Quan ly bien che cong chu'c
a) U dirn
H&ng n.m, can cü các quy& djnh giao biên ch cOng chüc cüa Uy ban nhân
dan tinh, các dja phixong, don vj dâ giao biên chê cho the co quan chuyôn mon
theo quy djnh, không vixçlt qua tong s6 biên ch &rqc Uy ban nhân dan tinh
giao.
b)Han cM:
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- 02 (hai) Co quan, dcrn vi không duçic co quan có thm quyên giao chi tiêu
thirc hin hqp dông theo Nghj djnh so 68/2000/ND-C P nhung van tiên hành hçip
dông (lái xe) ti don vi và cho hu&ng ché d phii cap cong vii là chua phü hçip;
gôm: Uy ban nhân dan huyn Dãk To, Sâ Thông tin và Truyên thông.
- 02 (hai) co quan, don vj sir diing biên ch cong chirc d giao cho don vj
sir nghip cong lap; c11 the: Uy ban nhân dan huyn Kon Plông, Uy ban nhân dan
huyn Ia H'DraP.
- Co co quan, don vj can thrc hin hqp dng lam cong tác chuyên môn,
nghip vt1 trong Co quan hành chInh; gôm: Van phông Uy ban nhân dan tinh và
S& Ké ho,ch và Dâu tu; Sâ Tài ch1nh2.
1.2. V quán lj so lu'9ng ngwôi lam vic trong dcrn vj sy' nghip cong ip
a) Uu diem:
Trên Co si s hrqng ngi.thi lam vic trong don vj sir nghip cong l.p thrqc
cap có thâm quyên giao, các co quan, dcm vj dà tiên hành xây drng Dê an vj tn
vic lam trInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt lam co s& triên khai tai co quan,
dcinvjmInh.
b,) Han chä.
- Si Giáo diic vàDao to con ban hành các quyt djnh giao chi tiêu hqp
dông giáo viên, hçip dông lao dng 68 là trái vi thâm quyên quy djnh và yêu
câu cüa Trung ucmg Ye không hqp dông lao dng lam cong tác chuyên mon
nghip viii trong các don vj s1r nghip Cong lap.
- Tai S& Tài nguyen và Môi trithng: mtt s Phó Giám dc chi nhánh van
phOng dàng k9 dat dai huyn (Dák To, Kon Plóng, Tu Mci Róng) là lao dng hçip
dOng.
- Ban Quãn 1 - Khai thác các cong trinh thüy lçii không ban hành quyt
djnh phé duyt vj trI vic lam và so luçing ngi.rài lam vic ti don vj do do không
cO Co sâ xác djnh nhu câu tuyen d1ng, k hçip dông lao dng, vic bô nhim
viên chüc lath dto, quân l...
2. Vic thrc hin các quy djnh cüa pháp 1ut trong tuyn di.ng vào
cong chfrc, viên chfrc:
2.1. Vic thtc hin các quy djnh cüa pháp luit (Tong tuyên dyng vào
cong chá'c cap huyn, tinh:
Trong giai don thanh tra, CáC co quan, don vj dã d nghj Uy ban nhân dan
tinh (qua S& Ni vi) tuyên diing vào cong chirc 33 vj tr13 (bao gOm thi tuyen
thông thumg và khOng qua thi tuyn và dA tuyên ding diiçic 32 cOng chüc4.

'Giao 01 bién ch cong chic cho Dài Phat thanh - Truyên hInh huyn.
Van phOng UBND tinh: 02, S Ké hoach và Dâu tu: 01; Sà Tài chlnh: 08.
UBND huyn Kon Ray: 09; Sâ Thông tin và truyn thông: 01; V phOng UBND tinh: 07; Sà Tãi chinh 01
(chi tiêu không triing tuyên); Sà Gino dic và Dào tao 07; Sâ Ké hoach và Dâu tu: 04; Sà Y t 04.
Sâ Tài chinh khOng cO ngix&i trOng tuyén.
2
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a) L1u dkm:
Sau khi có quy& djnh tuyn diing cüa S& Ni vi, các Co quan, dcm Vj dã
tiêp nhn và phân cong cong tác doi vOi cOng chirc theo dung quy trInh, quy
djnh hin hành (hoãn thin ho so cong chüc; ban hành quyêt djnh tiêp nhn,
phân cong cong tác; phân cOng ng.ri hiiâng dn tp sir dôi vth cong chüc tp
sr).
b) Hgn ché': Không.
2.2. Viêc lhy'c hiên các quy din/i cüa pháp luât trong tuyên dung vào
'
A
cong chu'c cap xa:
Trong giai do.n thanh tra, trén da bàn tinh Co 01 don vj t chüc tuyn diing
cong chüc cap xã; c1 the: Uy ban nhân dan huyn Ta H'Drai th'çrc hin 02 dçit
tuyên diing cong chic cap xä5.
a) (lu die2m: Nhmn chung cong tác tuyn dung cong chrc cp xâ cüa Uy ban
nhân dan huyn Ia H'Drai dung các quy djnh cüa pháp lust và Quyêt djnh so
27/2013/QD-UBND ngày 18 tháng 7 närn 2013 cüa Uy ban nhân dan tinh ye
ban hnh quy chê tuyên d1ing cOng chirc cap xã trên dja bàn tinh Kon Turn.
b) Hgn ché':
- Co 01 (met) trung hqp chm dim chin thng nhât gifla 2 giám khão6;
- V th?ii gian tip nhn h so tuyn dicing cong chüc xã chin dam bào th&i
gian tOi thiéu là 30 ngày theo quy djnh tti Diêu 11, Quyêt djnh so 27/20131QDUBND ngày 18 tháng 7 näm 2013 cüa Uy ban nhân dan tinh7.
2.3. Vic thrc hin các quy djnh cñapháp lui1 trong tuyn dyng vào viên
chá'c theo thâm quyên du'çrcp/iân cip cüa các co quan, don vj:
- Trong giai doan thanh tra, có 05 co quan, danvj t chrc tuyn dicing vào
viên chi'rc và dã ducic các Doàn Thanh tra do Giám dOc Si Nôi vii thành l.p tiên
hành kiêm tra và két lun nén dOi vói các don vj nay, không tiêp tiic thanh tra
li; gOm: Uy ban nhân dan huyn Kon Ray, Uy ban nhân dan huyn Däk Tô,Uy
ban nhân dan huyn Däk Glei, Uy ban nhân dan huyn Kon PlOng8 và Si Y tê.
- Tin hãnh thanh tra 04 (ban) Co quan, don vj th chüc tuyn ding vao viên
chi'rc theo thâm quyên ducic phân cap, gOm: Sâ Kê hoch và Dâu tu: 01 dqt
tuyên diing vOi 03 viên chiirc trüng tuyên; Uy ban nhân dan huyn Kon Plông: 01
dçit vâi 05 viên chüc trtng tuyên; Uy ban nhân dan huyn Ta H'Drai: 03 dçit vi
91 vien chi'rc trüng tuyên; Si Giáo diic và Dào tao: 01 dçit vâi 16 viên chüc
tthng tuyên.
'Näm 2016 tuyn ding 08 chi tiêu: H sa dr tuyn 16, h sa trüng tuyn 08. Nm 2017 tuyn diing 03 chi tiéu:
Ho sc di,r tuyen 04, ho s trung tuyen 03.
6
Tai kS' thi tuyM näm 2016; phiéu chm dim d6i v&i thi sinh cO so báo danh 05; ti phiêu cho dim dôi vói câu
phóng vn s6 01: mt giám khão cho diem 05 9; mQt giam khão: cho dim 049; qua kim tra ba-rem thang dim
thI câu nay chi có 04 9; sau khi kiêm tra và trr dim cüa 01 9 thr thi két qua tuyên dmg cuôi cüng vn không
thay di.
Phông Ni vi tién hành thu h6 sa dAng k9 dir tuyên tü ngày 14/4/20 17 den hét ngãy 08/5/20 17 (24 ngày).
To chüc 02 dqt tuyn dung, trong dO 01 dqt tuyn di,ing vào vién chic nganh giao diic dA dirqc thanh tra.
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a) Uu dim: NhIn chung cong tác tuyn ding vào viên chirc cUa các co
quan, don vj co bàn dam bão ding các quy trInh, quy djnh cüa pháp 1ut.
b) Hgn ch:
- Si K hoach và Du tu: không có hn ch ni dung nay.

- Uy ban nhân dan huyn Ia H'Drai: Vic k hçip dng lam vic cUa viên
chüc tthng tuyên chua giao thU tnràng don vj sir nghip thirc hin9.

- Uy ban nhân dan huyn Kon Plong:
+ 02 thành viên Ban Kim tra sat hach (Quylt djnh s O1/QD-HDTD ngày
25 tháng 9 nám 2017) chua dam bão diêu kin theo quy djnh tai thông tu so
16/2012/TT-BNV ngày 16 tháng 4 nàm 2012 cUa B tru&ng B Ni vi; c1i the:
nguêd duçrc cU lam thành viên Ban kiêm tra, sat hach phãi là cong chUc tü ngch
chuyên viên chInh trâ len, viên chUc a chirc danh nghê nghip hang II trâ len,
nhà quãn l', nhà khoa hçc, giàng viên có trInh d chuyên mon trén dai hçc. Tuy
nhiên có 02 (hai) thành viên ban không dU diêu kin trén'°.
+ Vic k)r hcip dng lam vic d& vói viên chüc trüng tuyn chua do ThU
trirâng don vj sir nghip thirc hin".
- SiGiáo diic và Dào tao. Vic thành l.p Ban Kim tra, sat hach thuc Hi
dông tuyên diing viên chirc cUa Sâ Giáo dic và Dào to theo Quyêt dnh 03/QDHDTD ngày 03 tháng 7 näm 2017 cUa ChU tjch Hi dông tuyén diing: bô trI ChU
tjch Hi dông tuyên dicing lam Trithng ban Kiêm tra, sat hach là chua hçip l
(theo quy djnh tgi Diéu 23 Thông tu' so 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 nám
2012 cia Bô trzthng Bô Ni vy): Trwng ban Kiêm tra, sat bach là nguai giUp
vic cho ChU tjch Hi dOng tuyên dçing.
3. Vic bi nhim, bi nhim 1i cong chfrc, viên chü'c Iãnh do, quãn 1
Trong giai doan, các co quan, don vj ducic thanh tra dã tin hành bô nhim,
bô nhim lai và diêu dng bô nhim 73112 cOng chüc, viên chUc gifr chUc vi
lãnh dao, quãn
3.1. U'udiêm
Can cü Quy& djnh s 427/201 7/QD-UBND ngày 07 tháng 9 nàm 2017
cUa Uy ban nhân dan tinh ban hành Quy che bô nhim, bô nhim lai, luân
chuyên, tir chüc, mien nhim dOi vai cong chüc, viên chirc thuc din Uy ban
nhân dan tinh m quân 1'; da so thU tnthng các co quan, don vj duçic thanh tra dâ
Trithng phông Giáo dic và Dào tao k' hçip dng vài viên chirc s,r nghip giáo di,ic và dào tao, Trirâng phông
Ni vii k hqp dông vri vién chc si,r nghip vn hOa, s nghip khác.
'° Bà VO Thj Tnimg - Chuyên vién Phông NOi vij; Tr.n Thanh Minh - PhO phông Ni vv.
u Dang do Trirng phàng Giáo diic và Dào tao k hçp dông vâi vién chc sir nghip giao dic và dào tao,
Throng phông NOi vi k) hqp dng vOi viên chOc si,r nghip van hOa, sir nghip khác.
12
UBND huyn Kon Plong: 85; UBND huyn Kon Ray: 74; UBND huyn Ia H'Drai: 46; UBND huyn Dak
Glei: 99; UBND huyn Dk To: 125; Van phOng UBND tlnh: 24; SO Tài nguyen và Moi tnrOng: 26; SO Y té: 74;
SO Giáo dac và Dào tao: 75; SO Thông tin và Truyn thông: 09; SO Ké hoach và Dâu tu: 24; SO Tài chmnh: 04;
Ban quàn 1 Khai thãc các cong trinh thüy lcn: 17; TnrOng Cao dâng Cong dng Kon Turn: 49.
E
Không bao gôm dôi tizcmg là can bO, cong chOc, viên chOc thuc BTV Tinh üy va BCS dâng UBND tinh quãn 1
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ban hành quy ch b thim, b nhim 1i, luãn chuyn, tir chüc, min nhim di
vâi cong chi'rc, viên chüc thuc thâm quyên.
- Vic b nhim cOng chüc, viên chüc lãnh do, quãn 1 duçic thirc hin
dung theo quy trInh.
3.2. Hizn clii:
a)UBND huyn Kon Ray

- V th?yi gian b nhim 1ui: 16 tm&ng hçip b nhim lai qua thi hn (60
tháng); gôm: 04 cOng chtc cap Tnthng, phó phông và 12 Hiu tn.r&ng, Phó Hiu
tnr0ng14;
- V h so b nhim, b nhim 1?i, diu dng b nhim CCVC: 08 h so b
nhim, bô nhim lai, diêu dng và bô nhim thiêu Giây khám sirc khóe.
b) Uy ban nhán dan huyn Dák To:
- V thii gian b thim 1i: 01 Truông hqp b nhim 1ti qua thôi gian quy
djnh: Ba Nguyn Thj Phucing Linh - Phó Chánh thanh tra huyn qua 08 tháng.
- V h so b nhim, b nhiém lai: 10 h so b nhim, bt nhim 'ai cèn
thiêu các thành phân tài 1iu theo quy djnh.
c,) L'Jy ban nhân dan huyn Ia H'Drai. 15 h so b nhim, b nhim 1i,
diêu dng bô nhim con thiêu mt so thành phân ho so tài 1iu theo quy djnh'5.
d) Uy ban nhán dan huyn Kon Plóng
- Vic b nhim, b nhim 1i các chi:rc danh Trithng phó phOng dircic thirc
hin theo Quyêt djnh so i 072-QD/HIJ ngây 15 tháng 8 näm 2017 cüa Huyn üy
Kon PlOng ban hành Quy djnh ye phân cap quãn 1 can b; Quy djnh sO 01QD/HU ngày 18 tháng 6 näm 2018 cüa Huyn üy Kon Plông ye phân cap quãn
1 can b và bO nhim, giói thiu can b rng ci'r. Khi Doàn thanh tra yeu cau
cung cap ho so 30 truOng hçip bô thim, bô nhim 1.i, don vj nêu: Ho so bO
nhim, bô nhim 1?i, diêu dng bô nhim cUa các cá nhân do Ban To chirc
Huynüy gi nên không cung cap. DOng thai don vj báo cáo Doàn kiêm tra cüa
Ban TO chüc Tinh üy dã thrc hin kiêm tra cong tác tO chüc can b giai doan
6/20 12 den 3/20 18. Do 4y ni dung nay Doàn thanh tra không có hO so dê kiêm
tra.
- Bô nhim, b nhim lai Hiu trithng, Phó Hiu tnriing:
+ 02 (hai) tnr1ng hçip khOng duçic quy hoach chüc danh Hiu tru&ng, Hiu
phó tai th?i diem bO nhim.

' 04 cong chüc gm: Ong Phan Dlnh Hiu - PhO Chánh Thanh tra huyn, bà H6 Thi Cãnh - PhO phong Giáo diic
Dào tao, Nguyn Thanh Tuân - PhO Truâng PhOng NOi v, Nguyen Van Thüy - Trirâng Phong Kinh té Ha
tang; 12 Hieu truâng, Hieu phO các trithng gom các ong (bà) sau: Le Th Mmh, Vi Thi Hien, Nguyen Th Hong,
Phm Thj Minh, Vu Thi Sáu, Pham Th Thanh Liém, Triu Thj BIch Hnh, Hoàng Thj Hái, Nguyn Cong Minh,
Tr.n Thj Thanh Huyén, LO Thj Thu Hào, Phan Thj Thuy Phirmg.
15
09 cong ch(rc trtràng, phO phOng và 06 Hiu truâng, phO Hiu triiOng
Va
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+ Các Bàn kê khai tài san, thu nhp diiqc 1p không dung mu biêu; vic
giao, nhn không dung theo quy djnh.
a) S& Thong tin và Truyn thOng
03 (ba) h so b nhim, b nhim lai, diu dng b nhim con thiu mt s
thành phân ho so tài 1iu theo quy djnh.
e) Van phông UBND tinh: không cO tn tai, han ch ni dung nay.
g) Sà Tài chInh
01 (met) cong chirc duçic b nhim chua dam bão diu kin, tiêu chun
theo quy djnh; 01 tnthng hgp bô nhim Chánh thanh tra Sà Tài chInh nhi.xng
chua thông nhât vâi Chánh Thanh tra tinh.
h) SO' Giáo dyc và Dào tgo
27 (hai muoi bay) h so b nhim, b nhim lai, diêu dng bô nhim cOn
thiêu mt sO thành phân hO so tài 1iu theo quy djnh.
i)SO' Tài nguyen và MOi trithng
- Ong Nguyn Cumg, PhO Truâng phOng Khoáng san dâ qua thi han b
nhim lai nhiing den th?i diem thanh tra chua xem xét vic bô nhim lai th&i
diem bO nhim igi ngày 05 tháng 01 nám 2018, th&i diem thanh tra 5/2019).
- 06 h so b nhim, b nhim lai thiu các thành phn theo quy djnh.
k,) SO' KI hoach và Du tu'
- 03 trumg hqp b nhim lai qua th?ñ han16;
- 01 h so b nhim cOn thiu mt s thành phn tài 1iu theo quy djnh.
1) SO' Yté
- 18 h so b nhim, bô nhim 'ai thiu mt si thành phn theo quy djnh.
- 01 trueing hqp chua dü tiêu chun v trInh d chuyên mOn'7;
- 04 tnrng hçip trin khai cOng tác b nhim lai chrn so vói quy djnh'8
m) Tru'àng Cao dcng C5ng dng
- Chua ban hành quy ch b nhim, b nhim 1i, luân chuyn, tü chüc,
min nhim dôi vâi viên chuc quãn 1 theo Quyêt djnh so 427/QD-UBND ngày
19 tháng 5 närn 2017 ye quy chê bô nhim, bô nhim lai, luân chuyên, tü chirc,
mien thim dôi vói cOng chirc, viên chüc thuc thãm quyê&9.

' Ong TrAn Van Dông — Chánh thanh tra Sâ, b nhim ngay 01/9/2009, b nhim lai ngày 12/5/2016; Ong
Nguyn Htiu Ctr - PhO Chánh thanh tra Sâ, bô nhim ngày 27/9/2011, b nhim lai ngay 21/5/2018; Ong Ngô
Dinh Quoc — Phó Chánh Van phông S, bô nhim ngày 25/6/20 12, bô nhim 1a ngày 07/6/2018
'7 Bà Y Thucing bô nhim (6/2017) chua tot nghip chuyén khoa I hoc thac Si tth len
' Lê Khäc Anh, PhO Giám dOc Trung tam te huyn Sa Thây
Tnthng thtc hin theo Huàng dn so 1705/HD-SNV cUa Sâ Ni vu.
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- H so b nhim tru&ng, phó các don vj trrc thuc Tnthng t?i thai diem
sap nhp 04 Tnrng thành tnthng Cao däng Cong dông (38 tru&ng hp), không
triên khai &roc ho so cüa Ca nhân truóc khi bô nhirn20.
(Danh sách ha sd bd nhim thilu thành phcn theo Phy lyc s 01 kern theo)
4. V s hrçrng cp phó:
4.1. U'u diem:
NhIn chung, các co quan don vj b trI s luqng cp phó cüa ngithi dimg
dâu các don vj thuc và trrc thuc co bàn phü hcip v1i tong so cong chirc, viên
chirc hin Co và quy djnh hin hành cüa pháp lut.
4.2. Hin chi:

- Uy ban nhân dan huyn Kon Plông có 02 phông b trI qua s luqng c.p
phó theo chi dao cüa Uy ban nhan dan tinh; eii the: Phông Kinh tê ha thng: 03
Phó ph0ng21; PhOng Tài chInh - Kê hoach: 03 Phó ph0ng22 (vucYt 01 Phó phOng).
- Ti thai dim thanh tra (3/20 19), don vj dâ b trI 03 Hiu phó tai Tnthng
Tiêu hçc THSP Ngiiy Nhi.r Kon Turn (co 35 lop hQc) và Trithng THPT Nguyen
Van Cir ('cO 181&p hQc,) là vuçlt djnh mirc quy dnh23.
5. V tiêu chun ngich cong chuc và viên chü'c lãnh dio, quãn 1
Tai thai diem thanh tra, có thng cong 394 Cong Chüc, viên ehüc giü ehüc
vi trithng, phó các don vj thuc và trrc thuc các dôi tung thanh tra24.
5.1. (]'u diem:
NhIn chung, tiéu chun cüa cong chüc, viên chirc lãnh dao, quàn l co bàn
dam bào dü the tiêu chuân ngch cong chiIC/hng Chile danh nghê nghip hin
giü; ngch tôi thiêu phü hçip vói vj trI vic lam; dam bão tiêu chuân chüc danh
theo quy djnh hin hành25;
Do yêu cu cong tác sap nhp triiông gp nIt d sam &ra Trithng Cao ding Cong dong di vào hot dng dung
tin d; di ngü can b 4 tnthng nhp Ii tlwng d6i dông, nhm n djnh tis tuâng, tam i và hO may to chrc cüa
Tnr?mg; ben canh dO, s6 hiçmg viên chirc b nhirn vào chirc vi trithng, pho các dcm vj trtrc thuOc nhiêu, to chic
bO may chtra hmnh thành nên Trirng khôngtrin khai duçic ho sc cüa Ca nhân tniâc khi b nhirn. Tuy nhiOn,
tniàc khi thi,rc hin chü truong b6 nhirn, bô rthim 1i, Nhà tnrYng d cO t, trinh gri Sr NOi V1,J, Uy ban nhân
dan tinh xin ' kiên v nhân sir dir kien bô nhim trirOng, phO các dun vj trisc thuOc Trung.
21
Không phU hcip vài hirong dn tai vAn bàn so 1366/UBND-TH ngay 25/5/20 17 cüa UBND tinh ye vic chüc
näng, nhim vi, quyn hn và cu câu tO chirc cUa phong kinh té h tang, PhOng Quân 1' dO thi: PhOng Kin.h t h
tang không qua 02 phO trtrâng phOng); my nhiên cO 01 cong chrc kiOm giám dOe TI' MT&DVDT và I cong
chic tang ciring ChU tjch Uy ban nliãn dan xa Ngok Tern
22
KhOng phu hçrp vài htràng dn ti van bàn s6 2143/UBND-TH ngày 08/9/20 16 cOa UBND tinh ye vic htràng
dn chc näng, nhirn vi, quyn hn và cci cu tO chCrc cCa phong Tài chinh-kë hoch huyn, thành pho; my
nhién cO 01 cong chic kiêm tO trirong to xOc tin du tir huyn và 1 cOng chirc tang crng Chu tjch Uy ban nhân
dânxàPE.
23
Theo quy djnh ti Thông tir s6 16/2017/TT-BGDDT ngày 12/7/2017 cOa BO Giáo due vã Dào to huOng dn
darth muc khung vi tn vic lam và djnh mtrc so lucmg ngir&i lam vic trong cu th giáo diic phO thông cOng 1p.
24
UBND huyn Kon Plong: 35; UBND huyn Kon Ray: 31; UBND huyn Ia H'Drai: 21; IJBND huyn Dàk
Glei: 35; UBND huyn Däk TO: 24; Van phOng UBND tinli: 16; S Tài nguyen và MOi tnr&ng: 39; Sâ Y M: 74;
S Giáo dic và Dào tao: 22; Sâ Thông tin và Truyn thông: 10; SO K hoch và Dâu tir: 23; SO Tài chinh: 15;
Ban quãn I Khai thác các cOng trInh thCy lcci: 11; Trirmg Cao dâng Cong dông Kon Turn: 38.
25
Thông tu sO 11/2014/TT-BNB ngày 9/10/2014 cOa BO NOi vi quy djnh chOc danh, ma s ngch, tiêu chun
nghip vi chuyên mOn các ngch cong chOc chuyen ngãnh hành chinh; thông tir s6 05/2017/TF-BNV ngày

20
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5.2. Thin chl:
- Co 17 cong churc, viên chüc thuc 9 don vi chua dam bào theo tiêu chun
ngch hin gift (thiêu trInh d(5 Quán l nhà rnthc, tin hQc, ngogi ngi chzng chi
nghip vy), cy the: Sâ Y tê có 2 trung hqp; Sâ Tài nguyen và Môi trung có 03
trung hçip; Sâ Tài chInh 01 trung hçip; Uy ban nhân dan huyn Däk To 2
tru&ng hçp; Uy ban nhân dan huyn IaH'Drai 01 trumg hçip; Uy ban nhân dan
huyn Dàk Glei 02 tnr?mg hqp; Uy ban nhân dan huyn Kon Ray 03 trung hçip;
1Jy ban nhân dan huyn Kon PLông 01 truing hcip; S& Thông tin và Truyên
thông 02 tnr?mg hçip.
- Co 11 cong chirc, viên chirc thuc 06 don vj có ngch cOng chrc/hng
viên chüc tôi thiêu chua dam bào theo quy djnh ye ngch cong chirc/hng viên
chüc theo vi trI viêc lam (hin dang gifr nggch can syVhgng IV, nhicng các quy
djnh ye vj trI vic lam do Uy ban nhán dan tinh quy djnh là chuyên viên/hgng
III). Trong do có mt sO trung hçp dã dang k thi nâng ngch.
- Sâ Y t 01 trumg hqp; Sà Tài nguyen và Môi tru&ng 02 truYng hçp;
UBND huyn IaH'Drai 03 truYng hqp; UBND huyn Däk Glei 02 trueing hçip;
UBND huyn Kon Ray oi tnrng hçp; UBND huyn Kon PlOng 02 tru&ng hqp.
- Co 04 cOng chi'rc lam vic tai b phn Thanh tra yêu cu vj tn vic lam
Co ngch tôi thiêu là thanh tra viên, nhung hin dang gift ngch chuyên viên, cii
the: S& Y tê 02 trutmg hçTp; Si Tài nguyen và Môi trumg 01 tru&ng hçip; St
Thông tin và Truyên thông 01 truông hcrp.
- Co 11 cong chrc thuc 06 don vj chua dam bão theo quy djnh v diu
kin, tiêu chuân chüc danh do Uy ban nhân dan tinh ban hành (thiêu trInh d5 l
lun chInh trj/ngogi ngii'/quán l nhà nithc/nggch cong chic.), ci1 the: S& Tài
chInh: 01 tns?mghçp; So Y tê 01 tnrOng hçip; Uy ban nhân dan huyn DAk Glei
04 trtr&ng hçip; Uy ban nhân dan huyn Kon Ray 02 truOng hqp; Uy ban nhân
dan huyn Kon PLông 01 truOng hçp; SO Thông tin và Truyên thông 02 truOng
hçip.
(Danh sách cy th tgi Phu lyc s 02 kern theo)
6. V cong tác chuyn di vj trI cong tác di vOi cong chiirc, viên chirc theo
Nghj djnh so 158/20071ND-CP ngày 27 tháng 10 näm 2007 cüa ChInh phü quy
djnh danh mlic các vj trI cong tác và thOi han, djnh k' chuyên dôi vj trI cong tác
dôi vOi can b, cong chüc, viên chüc (dã dirçic tha dOi, bO sung theo Nghj djnh
sO 150/2013/ND-CP ngày 01 tháng 11 nãm 2013 cüa Chmnhphz):
6.1. U'u diem
15/8/2017 côa BO Nôi vi v sôa d61, b sung mOt s diu cUa Thông ti.r so 11/2014/T'F-BNV ngay 09/10/20 14
và Thông Ui so 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 cUa B Ni vi v tiêu chun nghip vi chuyên môn, bô
nhim ngch và xp luong dôi vó'i các ngch cong chc chuyên nganh hãnh chlnh và vic to chic thi nâng ngch
cOng chxc; Các quyêt djnh cüa UBND tinh ye phê duyt khung danh miic vj trI vic lam trong các don vi sij
nghip; Quyt djnh phé duyt bàn mô tã cOng vic, khung nng 1irc theo vi tn vic Iàni cOa các sO và UBND
huyn.....; Các quyêt djnh quy dinh dieu kin, tiOu chun chic danh dOi vài tnrOng, phO các dcm vj thuc, trirc
thuOc SO và TnrOng phO các phOng chuyên mon thuOc UBND cp huyn
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Da phn các co quan, don vj hng nãm dä xây d1rng k hoach chuyn di vj
trI cong tác lam co so triên khai thirc hin ti ca quan, dcm vi, ngânh mInh quán
l; 02 co quail, &m vj dã ban hành danh miic các vi trI cong tác can chuyên dOi
và thOi h.n djnh kS' chuyên dôi theo quy djnh theo chi dao cüa UBND tinh tai
Chi thj so OSICT-UBND ngày 27 tháng 5 näm 2008 ye vic trién khai thirc hin
Nghj dinh so 158/20071ND-CP cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh, gôm: SO Tài
chInh và SO Kê hoach và Dâu tu.
6.2. Hçin c/il
Con có cci quan, don vj hang nám chija xây drng k ho?ch chuyn di vi trI
cong tác26; két qua chuyên dôi hâu hêt không dam báo ké hoch, miic tiêu dê ra;
nhiéu Co quan, don vj dtrçic thanh tra chua ban hành danh miic các vj tn cong tác
can chuyên dôi theo chi dao cüa Uy ban nhân dan tinh ti Chi thj so 05/CTUBND ngày 27 tháng 5 näm 200827.
.'

7. Ve che d9 hen hro'ng
7.1. (]'udilm:
NhIn chung, vic nâng b.c kong thuOng xuyên d& vOi cong chüc, vién
chOc và nguOi lao dng trong giai don thanh tra dam bão theo quy djnh hin
hành; các Co quan, don vj dA ban hành duçic quy ché nâng bc luong truOc thii
hn dôi vOi can bO, cOng chüc, viên chirc và ngu?ii lao dng 1p thânh tIch xuât
sac trong thirc hin nhim vi theo thâm quyên quãn l lam co sO triên khai thirc
hin ti co quail, don vj, ngành mInh quân l.
7.2. Hin c/il:
a) V x4p htctng ddi vài viên ch&c trzng tuyln:
- Di vOi thOi gian hçip dng dóng bâo him xâ hi truOc khi tuyn diing
(dã lam nhitng cOng vic chuyên mon nghip vii phü hçip vOi yêu câu cüa vi trI
vic lam duoc tuyên diing), các Co quan, don vj tInh dê xét nâng bc luong lan
sau chua theo quy djnh ti Khoân 3, Diêu 10, Thông tu sO 15/201 2/TT-BNV; cii
the: Uy ban nhân dan huyn Kon Ry 13 viên ch0c28; Uy ban nhân dan huyn
Dãk To: 13 viên chOc; Uy ban nhân dan huyn Kon Plông: 01 viên chüc29; Uy
ban nhân dan huyn Däk Glei: 09 viên chi'rc30; Uy ban nhân dan huyn Ta H'Drai

phong UBND tinh, So Tài chmnh.
UBND huyn Kon Plong; UBND huyn Ken Ray; UBND huyn Dk Glei; UBND huyn Dk To; Van phOng
UBND tinh; SO Tài nguyen và Môi tnthng; SO Giáo dic và Dào tao; SO Thông tin và Truyên thông; Riêng
TnrOng Cao dng Cong dàng Kon Turn vâ UBND huyn Ia H'Drai là dc,n vi thành Ip mOi chi.ra CO dOi tuqng
chuyn d6i.
28
Gm: Nguyn Thj Minh Nguyen; Nguyn Thj Thào Nguyen; Nguyn Thj Hang; H6 Thj Thanh Tháo; Nguyn
Thj Bfch Thüy; Trân Thj Bào Yen, Hoàng TOng Dung, Nguyn NgQc Hoang My, Nguyn Thj Thanh ThOy,
Nguyn Y Nhi, Cao Thanh Dim Qu'nh, Nguyn Thj Trang, A VO.
29
Ba Lê Th Hang, TruOng PTDTBT TH xA Hiu (thO'i gian nghi sinh con theo chO d báo hiêrn xà hi không
thrçc tlnh vào thOi gian tp sir. Trong thOi gian tp sr bO Hang nghi sinh nhung don vj không trO th&i gian nghi
sinh vào thOi tp sir (02 tháng) - theo quy djnh tai KhoOn 3, Diu 20, Nghj dlnh s6 29/2012fND-CP (dã dtrqc sfra
di, b sung tai Dièu 2, Nghj djnh s 161/2018/ND-CP).
° Gm: Y Hôn, Y Phuçmg; Y HiOu; Trnh Thj ThOy; Y Tam Ba; Trân Thj Kim Ng9c; VO Thj Ngoan; Dinh
Quang Hào; Không Thj Thão.
26 yai
27
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(03 dqt tuyn dung du chua xem xét tinh thai gian lam vic theo ch d HDLD
vào th?ii gian nâng bc hxcing); Van phông Uy ban nhân dan tinh: 03 viên chüc31.
- Riéng dôi vó'i Sâ Y t d ban hành phân cp cong tác th chirc — can b
cho các Co quan, don vj trrc thuc32; do do, Doàn thanh tra dâ kiêm tra them
vic xep lucrng, k hqp dông lam vic dôi vOi viên chrc trCing tuyên tai 02 (hai)
don vj trirc thuc Si Y tê theo phân cap cOa ngành là Trung tarn Kiêm soát beth
tt tinh Kon Turn và Trung tarn Y tê huyn Kon Ray; ti Trung tarn tê huyn
Kon Ry có 11 truang hcip viên chüc trñng tuyên duçic xêp luccng không dam
bão quy djnh33.
- Ti Uy ban nhân dan huyn Kon Ray: 17 tru&ng hçip truOc khi tuyn ding
dä có thñ gian hçrp dông dóng bào hiêm xä hi trên 12 tháng, dü diêu kin dé
duçrc xem xét mien tp sir theo quy dinh tai Khoàn 1, Diêu 10, Thông tu so
15/201 2/TT-BNV nhi.mg sau khi tuyên ding don vj chua xern xét mien chê d
tp sir dôi vai các trtxing hqp nay ma chi den 12 tháng sau (tlr 5/2017 den tháng
8/2018) rnii bô nhim chi'rc danh nghê nghip và xêp lucng là chua kjp th&i.
b) V nâng bc hrong thuang xuyên di vói cong chüc
- Tji Van phOng 1:Jy ban nhân dan tinh có 03 (ba) Cong chirc nâng bc
lucing thuang xuyên chua darn bão theo quy djnh, cv the: ông Lê Tuân Dung
kéo dài thai gian nâng bc hiong thuang xuyên do vj xü l k lut không dOng
quy djnh34; ông Trà Thanh TrI b xir l k' lut nhiing chua xem xét kéo dài thai
gian nâng bc luong; ông Nguyen Trân Tiên duqc nâng bc luong trong khi
chua duçic bô nhirn ngch và xêp lucing theo quy djnh.
- Ti Uy ban nhân dan huyn Däk TO: don vj d nghj xp hang di vai
cong chic nhixng chua de nghj xem xét tInh thai gian hp dông Co dóng BHXH
truâc khi tuyên diing dê nâng b.c hang dôi vci cong chüc; ciii the: ông Nguyen
Hoàng Anh35; don v cOng nhn hêt thai gian tp sir dôi vâi bà Dng Thj Minh,
chuyên viên phOng Ni v11 là không dung thâm quyên: ti thai diem nay, thâm
quyên cong nhn hêt thai gian tp sir, bô nhim vào ngch dOi vâi cong chüc là
SâNi vii.
8. Vic quãn 1 h so' cong chtrc
8.1 flu dkm: NhIn chung, các co quan, don vj dâ th%rc hin vic quãn l
ho so cong chüc theo Thông tu so 1 l/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 quy djnh

Gm: Vu Thj Kim Duyên, Büi Thi Thanh ThOy và D.rang mjNuang.
Theo Quyét cijnh s 657/QD-SYT gay 01/9/2017 cüa Sâ Y té v vic ban hành Quy djnh phan cap quãn 1
cong tác to churc b may, bién chO, cong chrc, viên chrc và lao dng hçip dng ngành Y tO tinh Kon Turn.
Gôm: Trán Hãi Dang, D Thj Lê Thu, Nguyn Thj Thixcmg, Phan Thj Nga, LO Duy Khánh, Bui Dlnh bàn,
Cii Luyng, A Trung, Ha Thi Nguyt, Dinh Th1 Tam, Ph?m Thj H Doa, BUi Thj Nhang.
Ong LO Tu.n Dung chi bj kéo dài thxi gian náng bc krcing là 06 thang thay vi, 12 tháng.
" Ong Nguyen Hoang Anh dtrçc tuyOn dicing tháng 7/2015 (theo QuyOt djnh so 171/QD-SNV cUa Sâ NOi vi);
trtràc khi tuyen dung cia cO thii gian hçp clong dóng BHXH ti vj fri tuyOn dicing tir thang 10/20 14, &m vi chua
dO nghi xem xét khoãng thôi gian nay ci nâng bc krcing thmg xuyên dOi vdi ông Nguyn Hoang Anh.
31

32
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v ch d báo cáo thng kê vá quãn 1 h so cong chirc. Trong do có mt s don
vj thirc hin t6t36.
8.2 Hzn cheA: Da phn h so cong chirc các don vj lint trt chua duqc dy
dü theo quy djnh.
III. KET LUiN CAC NQI DUNG THANH TRA
1.U'udim:
NhIn chung trong thai k' thanh tra, các cci quan, don vj dã trin khai thirc
hin dung các quy djnh phap lut ye tuyen diving, s1r d%ing và quán 1 cong chirc,
viên chüc thuOc thâm quyên quãn 1; ci the:
- Hang näm, trên co s& quyêt djnh giao biên ch cong chuc cüa Uy ban
nhân dan tinh, các dja phixong, don vj dâ phân bô biên ché cho các co quan
chuyên mOn theo quy djnh, không vuçit qua tOng so biên chê duçic Cap cO thâm
quyên giao.
- Vic d nghj cp Co thm quyn tuyn diing hoc t chirc tuyn diing vào
cong chüc, viên chi'rc theo thâm quyên duçc phân Cap CO ban dam bão theo quy
djnh; sau khi tuyên dung, cac don vj dã tiêp nhn và phân cong cOng tác dOi vOi
cOng chuc (hoàn thin ho so cOng chirc; ban hành quyêt djnh tiêp nh.n, phân
cong cOng tác); k hçrp dOng lam viéc dOi v&i viên chirc, phân cong ngu?i
huàng dan t.p sir dOi vOi cOng chirc tp sir dam bão theo quy djnh.
- Can cii Quyt djnh s 427/2017/QD-UBND ngày 07 tháng 9 näm 2017
cña Uy ban nhân dan tinh ban hành Quy chê bô nhim, bô nhim li, luân
chuyên, ti'r chirc, min nhim dôi vOi cong chiic, viên chi'rc thuc din Uy ban
nhân dan tinh quãn l; hâu hét thu trueing các cci quan, don vj dã ban hành quy
chê bô nhim, bô nhim li, luân chuyên, tir chüc, mien nhim dôi vâi cong
chirc, viên chüc thuc thâm quyên; cOng chüc, viên chüc dugc bO thim, bô
nhim li nhIn chung dã dáp 1rng các diêu kin, tiêu chuân theo quy djnh; trInh
tu thu tuC bô nhim, bô nhiêm li dOi vâi cOng chuc, viên chüc thuc thâm
quyên quân 1 co bàn day dU.
- Các co quan don vj b trI s luçing Cp phó cüa ngtthi dimg du các
phOng, don vj tuhc và trrc thuc co bàn phü hcrp vâi tOng sO cOng chüc, viên
chuc hin có và quy djnh hin hành cüa pháp lut.
- Da ph.n CáC co quan, don vj h.ng näm dâ xây dimg k hoch chuyn dM
'vj trI cOng tác lam co s& triên khai thrc hin t?i co quan, don vj, ngãnh mmnh
quán l.
- Vic nãng b.c hxong thu&ng xuyên d& vâi cong chuc, viên chüc trong giai
don thanh tra dam bâo theo quy djnh hin hánh; các co quan, don vj dâ ban hành
duçic quy che nâng bc hwng tnrâc th&i hn dOi yii can b, cOng chuc, vien chuc
và ngu?i lao dng 1p thành tIch xuât sac trong thrc hin thim vi theo th.m
36

S Tài nguyen và Môi trung thrc hin lisu tr1u h sa cong chtc dy dO, dam báo thành phn theo quy dlnh
(chi mt so It hO s thiu mt sO thành phân); UBND huyn Däk To trién khai vic quân I ho sa viên chc day
dO.
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quyn quãn 12 lam co sà trin khai thirc hin tai Co quari, don vj, ngành mInh
quãn1)'.
- Viêc quân l h so cong chirc theo Thông tix s 11/2012/TT-BNV ngày
17 tháng 12 nàm 2012 quy djnh ye chê d báo cáo thông ké và quán l ho so
cOng chirc dã dirçc các cci quan, don vj triên khai thirc hin.
2. Hn ch
2.1. Uy ban nhân dan huyn Kon Ray
- Cong tác b nhim, b nhim lai: 16 tnrng hp b nhim 'ai qua thii han
(60 tháng); 08 ho so bô nhim, bô nhim lai, diêu dng và bô nhim thiêu thành
phân tài 1iu theo quy djnh.
- Vic xp krang di vth viên chüc trüng tuyn chiia dam bão theo quy
djnh tai Diêu 10, Thông tu sO 15/20121TT-BNV: 13 viên chüc dã có thii gian
hçxp dông dóng BHXH chua duçic xem xét nâng bc li.rong thixng xuyên và 17
viên chüc dü diêu kin dê dugc xem xét min tp si1 nhimg don vj bô nhim
chüc danh nghê nghip và xêp hang chua kjp thñ.
- Dan vj chisa ban hành danh rniic vj trI cong tác c.n chuyn di lam co so
thirc hin tai dja phuang; vic chuyên dOi vj trI cOng tác chua dam bâo ké hoach
dé ra;
- 05 cOng chüc giü chüc vi lãnh dao, quán l chua dam bão tiêu chun theo
quy djnh (03 cong chic chita dam báo nggch chuán nggch hin giü; 02 cong
chic chita dam báo theo tiêu chuán chic dan/i, trong do cO 01 cOng chic nggch
khOngphI hQp vói nggch tOi thiêu theo vj tn vic lam).
- Mt s thành phn tài lieu trong h so cong chirc chua duçic km trü dy
dU.
2.2. Uy ban n/ian dan huyn Dâk To
- Don vj không dixçic giao chi tiêu biên ch th1rc hin hcip dng theo Nghj
djnh sO 68/2000/ND-CP nhtrng van tiên hành hçp dông tai don vi và cho hithng
chê d phi cap cong vii (01 !ái xe).
- Cong tác b nhim, b nhim lai: 01 cong chirc b nhim lai qua th&i gian
quy djnh; 10 ho so bô nhim, bô nhim 'ai con thiêu các thành phân tài 1iu theo
quy djnh;
- Chua ban hành quy ch b nhim, b nhim lai lam co sO trin khai thirc
hin tai dja phuong theo phân cap;
- Vic xp hang déi vOi vien chrc trüng tuyn chua dam báo theo quy
djnh ti Diêu 10, Thông tir sO 15/2012/TT-BNV: 13 viên chüc dA CO thOi gian
hcip dông dóng BHIXH chua ducrc xem xét nâng bc luang thuOng xuyên; dê
nghj xêp li.rong dôi vOi 01 cong chüc nhung chua d nghj xem xét tInh thOi gian
hçrp dOng có dóng BHXH truOc khi tuyên diing; don yj quyêt djnh cOng nhn bet
thOi gian t.p sir dOi vOi 01 không dung thâm quyên (thâm quyên là cOa Giám
dôc SO Ni vi).
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- Dan vj chisa ban hành danh mic các vi trI cong tác cn chuyn di lam co
s& thirc hin tii dja phuang.
- 02 cong chi'rc girt chirc vii lânh do, quàn 1' chua dam báo tiêu chun cUa
ngch hin giü.
- MOt si thành phAn tài 1iu trong h sa cOng chirc chua disçic lixu trü dy
dii
2.3. Uy ban nhân dan huyn Dàk Glei
- Vic xp lucmg di vci viên chirc trüng tuyn chua dam bâo theo quy
djnh t,i Diêu 10, Thông tu so 15/2012/TT-BNV: 09 viên chirc truâc khi tuyên
diing dâ Co th?ii gian hçip dông dóng BHXH nhung chua duçic xem xét tInh nâng
bc luang thu?mg xuyên lan sau;
- 05 cong chüc gii chrc vi lãnh dao, quãn 1 chua dam báo tiêu chu.n
theo quy djnh (02 trueing hçip chua dam bão ngch tiêu chuân ngchhin giü; 02
tru?mg hçip ngch hin gii không phü hqp vOi ngch tôi thiêu yêu câu theo vi trI
vic 1am; 01 tru?mg hçip chua dam bão diêu kin tiêu chuân chirc danh).
- Mt s thành phn tài 1iu trong h sa cong chüc h.ru tr chua dy dii
2.4. (Ty ban nhân dan huyn Ia H'Drai
- Don vj sü diing biên ch cOng chirc d phân b cho don vj s%I nghip cOng
l.p; cii the: giao 01 biên chê cong chüc cho Dài Phát thanh - Truyên hInh huyn.
- V cOng tác tuyn ding:
+ Tuyn ding cOng chirc cp xä: cOn có 01 (met) truOng hcip chm dim
chua thông nhât gifla 2 giám khâo, tuy nhiên, sau khi dôi chiêu và kiêm tra 'ai
theo ba-rem diem thI không lam thay dOi kêt qua tuyên d%ing cuOi cüng; ye thyi
gian tiêp nhn ho so tuyên d%ing cong chi.'rc xa chua dam bâo thai giari tOi thiêu
là 30 ngày theo quy djnh tai Diéu 11, Quyét djnh so 27/2013/QD-UBND ngày
18 tháng 7 näm 2013 cüa Uy ban nhân dan tinh.
+ Tuyn dicing viên chüc: Vic xp luong di vâi viên chüc trOng tuyn
chua dam bào theo quy djnh tai Diêu 10, Thông tu so 15/2012/TT-BNV, c11 the:
các viên chüc dã CO thñ gian hçp dông dóng BI-IXH chua duçic xem xét nâng
bc luang thung xuyên; Vic k hçip dOng lam vic cüa viên chüc tr(ing tuyên
chua giao thU trirng dan vi sr nghip thirc hin.
- COng tac b nhim, b nhim lai: 15 h so b nhim, b nhim lai, diu
dng bO nhim cOn thiêu mt sO thãnh phân hO so tài 1iu theo quy djnh
- 04 cOng chüc giü chUc vi lânh do, quãn l chua dam bão tiêu chu.n
theo quy djnh (01 trwàng hçip chwa dam báo tiêu chudn nggch hin gii?, 03
trzr&ng hçrp nggch hin gii khóng pith hip vái nggch tôi thiêu yêu câu theo vj trI
viéc lam).
- Mt s thành phn tái 1iu trong ha so cong chirc km tr chua dy dii
2.5. Uy ban nhân dan huyn Kon Plông
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- Dan vj sir ditng biên ch cong chüc d phân bô cho don vj sir nghip cong
l.p; c1i the: giao 01 biên ché cong chüc cho Dài Phát thanh - Truyên hInh huyn.
- Cong tac tuyn ding viên chirc: 02 thành viên Ban Kim tra sat hch chua
dam bão diêu kin theo quy djnh ti thông tu so 16/2012/TT-BNV ngày 16
tháng 4 näm 2012 cüa B Ni v11; Vic k hçip dông lam vic dOi vi viên chüc
trüng tuyên chua do Thu truâng don vj s1r nghip thirc hin.
- V cong tác b nhim: Dan vj chua ban hành quy ch b nhirn, b nhirn
1i lam Co sâ triên khai thirc hin ti don vj theo phân cap; ho so bô nhim, bô
nhim li Tru&ng, Phó truàng phOng không km trfr ti don vj nên không Co co
sâ thanh tra; 02 trix&ng hqp Hiu trthng, Phó Hiu tnthng khOng duçc quy
hoch chirc danh ti thai diem bô nhim; các thành phân ho so bô thim, bô
nhim 1i Hiu truâng, Phó Hiu trithng chua dam bâo quy djnh nhu các bàn kê
khai tâi san không dung mâu biêu, vic giao nhn bàn ké khai tài san không theo
quy djnh.

- Uy ban nhân dan huyn Kon Plông có 02 phOng b trI qua s luçing cap
phó so vâi quy djnh; c11 the: PhOng Kinh tê h tang: 03 Phó phOng; PhOng Tài
chInh - Kê hoch: 03 Phó phOng (theo quy djnh khOng qua 02 Phó phOng).
- 04 cong chirc gi chirc vii lânh do, quàn 1 chisa dam bão tiêu chun theo
quy djnh (01 trzthng hQp chu'a dam báo tiêu chuán nggch hin giü'; 02 tru&ng
hQp ngQch hin giü khóng phi' hçrp vài nggch tói thiêu yêu cáu theo vj trI vic
lam; 01 trwô'ng hcxp chira dam báo theo tiêu chuán ch&c danh).
- Vic xp luong di vâi viên chüc tning tuyn chua dam bào theo quy
djnh ti Diêu 10, Thông tu sO 15/2012/TT-BNV (01 tri.thng hqp).
- Don vj chua ban hãnh danh mlic vj trI cOng tác cn chuyn di, trin khai
thirc hin vic chuyen dôi chua dam bão ké hoch hang nAm dê ra.
- Mt s thành phn tài 1iu trong h so cong chüc luu tr chua dy dii
2.6. So Thông tin và Truyt4z thông
- Don vj khOng ducic giao chi tiêu bien ch thrc hin hqp dng theo Nghj
djnh so 68/2000/ND-CP nhung van tiên hành hqp dOng ti don vj và cho huâng
ché d phii cap cOng vi (01 truO'ng hcip).
- 03 (ba) h so b nhim, b nhim lai, diu dng b nhim cOn thiu mt
so thành phân ho so tài lieu theo quy djnh.
- 03 (ba) cong chi'rc gii chüc vi lãnh dao, quân 1 chua dam bâo tiêu chuAn
theo quy djnh (02 tru-&ng hQp chira dam báo tiêu chuOn nggch hin git Va tiêu
chudn chi-c danh; 01 trtthng hQp ngch chira phIi hp vái nggch tOi thiêu yêU
cáu theo vi trI viéc lam,).
- Dan vi chua ban hành danh miic vi trI cong tác cn chuyn dôi, triên khai
thirc hin vic chuyên dôi chua dam bão kê hoch hang näm dê ra.
- Mt s thành ph.n tài 1iu trong h so cOng chIrc liru trir chua dy dii
2.7. Van phbng (Jy ban nhân dan tinh
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- Thm vj con thirc hin hçp dông lam cong tác chuyên môn, nghip vii
trong co quan hành chInh (02 trueing hçp);
- Vic thirc hin ch d tin luong: có 03 (ba) cong chüc nâng bc hrcing
th1xäng xuyen chua dam bão theo quy djnh; 03 viên chüc sau khi tuyên diing xêp
luong chua dam báo theo quy djnh t.i Diêu 10, Thông tix sO 15/2012/TT-BNV.
- Don vj chua ban hành danh rniic vj tn cong tác cn chuyn dOi, hang nàm
không xây drng kê hoach chuyên dôi dê th%rc hin tai don vi mInh.
- Mt s thành phAn tài lieu trong h so cOng chüc km tr chua dy dü.
2.8. SO' Tài chinh
- Don vj cOn thirc hin hqp dng lam Cong tác chuyên môn, nghip vi
trong Co quan hành chInh (08 trtthng hcip);
- 01 (met) cOng chirc duçic b nhim chua dam bão diu kiin, tiêu chun
theo quy djnh; 01 trithng hçip bô nhim Chánh thanh tra Si Tâi chInh nhimg
chua thông nhât vâi Chánh Thanh tra tinh.
- H.ng nàm, không xây dirng k hoch chuyn dM cong tác d thirc hin tai
don vj mInh.
- Mt s6 thành phn tài lieu trong h so cong chüc chua duçic luu trü My
dü.
2.9. So' Gido dic và Dào tao
- Don vj cOn ban hành các quyt djnh giao chi tieu hqp dông giáo vien, hqp
dng lao dng 68/200/ND-CP là trái vth thâm quyên quy djnh và yêu câu cüa
Trung uong v khOng hç'p dOng lao dng lam cong tác chuyên mOn nghip vi
trong các don vj sir nghip cong lap.
- Cong tác tuyn di;mg vào viên chüc: vic b trI Chü tjch Hi dng tuyn
diing lam Truâng ban Kiêm tra, sat hach là chua hqp l (theo quy djnh tgi Diêu
23 Thông tu' so 16/2012/TT-BNVngày 28 tháng 12 nám 2012 cüa Bó tru'ó'ng Bó
Ni vy): Tnr&ng ban Kiêm tra, sat bach là nguäi giüp vic cho ChU tjch Hi
dông tuyên dimg; 04 (bôn) thành viên Ban Kiêrn tra sat hach chua dü diêu kin
tiêu chuân theo quy djnh tai Diêu 23 Thông tu so 16/2012/TT-BNV.
- 27 (hai muoi bay) ho so bô nhim, b nhim lai, diu dtng b nhim cOn
thiêu mt sO thành phân ho so tài 1iu theo quy djnh.
- Dan vj chua ban hành danh mlic các vj trI cOng tác c.n chuyn cMi lam co
si th%rc hin tai don vj, ngành mInh quân l.
- Mt s thành phn tài 1iu trong h so Cong chirc km trü chira My dü.
2.10. SO' Tài nguyen và Môi trwO'ng
- Mt s Phó Giám dôc chi nhánh van phông dàng k Mt dai huyn (Dàk
TO, Kon PlOng, Tu Mo ROng) là lao dng hçip dông.
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- Côngtác bi nhim, b nhim lai: 01 cong chüc d qua thi hn b nhirn
la nhung den thi diem thanh tra chua xem xét vic bô nhim lai; 06 hO so bô
nhim, bô nhim 1i thiêu các thành phân theo quy djnh.
- 05 (näm) cong chüc giü chüc vçi länh do, quán 1 chua dam bào tiêu
chuân theo quy djnh (01 trzthng hcrp vita chwa dam báo tiêu chuán hgng CDNN
hin git vita chwa dam báo hgng CDNN tôi thiêu theo vj frI vic làm, 02 trtrô'ng
hcip chita dam báo tiêu chuán nggch hin gut; 02 truôiig hctp ngçzch hin gut
chu'a phi hQp vó'i nggch tOi thiêu yêu cáu theo vj trI vic lam).
- Don vj chua ban hành danh m1Lc các vj trI cong tác cn chuyn dOi lam co
sO' thirc hin ti don vj, ngânh mInh quàn 1.
2.11. So. Yll
-COng táC b nhirn, b nhim lai: 18 h so b nhim, b nhim 1i thiu
mt so thành phân theo quy djnh; 01 truO'ng hgp chua dü tiêu chuân ye trInh d
chuyên mOn; 04 truO'ng hqp triên khai cong tác b nhim 1i chm so vâi quy
djnh
- Kim tra them vic xp luo'ng, k hqp dng lam vic di vO'i viên chtrc
trüng tuyên ti 02 (hai) don vj trrc thuc SO' Y tê theo phân cap cüa ngành là
Trung tam Kiêm soát bnh tt tinh Kon Turn và Trung tam tê huyn Kon Ray;
tai Trung tam Y tê huyn Kon Ray Co 11 trumg hçip vien chirc tri'Lng tuyên thrçic
xêp luong không dam báo quy djnh37.
- Mt s thành phn tài 1iu trong h so cong chüc luu trü chi,ra dy dü.
2.12. SO' Ki hozch và Dâu 1w
- Don vj cOn thirc hin hqp dông lam cOng tác chuyên mOn, nghip vti
trong co quan bath chInh (01 trutmg hçip)
- Cong tác b nhim, b nhim lai: 03 truO'ng hqp b nhim lti qua thO'i
han; 01 ho so bô nhim cOn thiêu mt so thành phân tài lieu theo quy djnh.
- Vic chuyn cMj vj trI cong tác cüa don vj chua darn bào k hoach hang
näm dê ra.
- Mt s thành phn tài 1iu trong h so cOng chrc luu trü chisa dy dü.
2.13. TrwO'ng Cao dàng C(3ng dng
Cong tác b nhim, b nhim lji: Chua ban hành quy ch b nhim, b
nhim li, luân chuyên, tir chi.rc, min nhim dOi vói viên chüc quàn 1; Ho so
bô nhim trixO'ng, phó các don vj trrc thuc Tnrng ti thO'i diem sap nhp 04
Theo quy djnh tal Nghj djnh 29/2012/ND-CP v tuyn drng, scr diing và quân 1' viên chc; Thông tir Iin tjch
01/2016/TTLT-BKHCN-BNV hi.ràng dan thrc hin vic b nhim và xp lirong theo chc danh nghê nghip dôi
vOi viên chic chuyên ngành khoa hpc vã cong ngh do B truOng B Khoa h9c và Cong ngh - B Ni vii ban
hanh; Thông ttr lien tjch 26/201 5/TTLT-BYT-BNV quy djnh ma S6. tiêu chun chc danh nghe nghip diêu
throng, h sinh, k9 thut y do B tnrâng B Y te - B Ni vii ban hanh; ci,i the: thOi gian cong tác cO dóng
BHXH tai vj fri phO hcipvai chuyên mOn, nghip vi,i cUa vj trf tuyOn ding duçic tfnh vào thri gian xét nâng bc
lan sau chira dam bao; xép lirong cãc tnrông hcrp tuyên thing vào CDNN hang IV dôi vOi vien chirc trOng tuyn
d tot nghip trinh d cao dang (thrcrc xép vao bc 2, h s6: 2,06 nhtrng don vj xép vào bc 1, h sO: 1,86).
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Trithng thành tnr&ng Cao ding Cong dng (38 trithng hcp), không trin khai
duçic ho sa cüa cá nhân trrn9c khi bô nhim.
2.14. Ban Quán 1 - Khai thác các cong trInh 1/thy 4ti
Dan vl không ban hành quyt djnh phê duyt vj trI vic lam và s luçmg
ngithi lam vic tai dan vj do do không có ca sâ xác djnh so luqng ngi.rOri lam
vic, nhu câu tuyên dirng, k3 hçip dông lao dng tai dan vj, cong tác bô thim,
bô nhim lai viên chirc thuc thâm quyên quãn l38
IV. MEN NGH!, CAC BflN PHAP xi:r L
1. Thu trirrng các co quail, don vj thrçrc thanh tra
- T chüc kim dim, lam rô trách nhim cüa các tp th& cá nhân có lien
quan dé xây ra nhttng han chê, khuyêt diem duçic nêu tai Ket 1un thanh tra nay
dê có hInh thrc xü l phü hçip; dông thai, xây dung Ké hoach ci the dê khac
phiic nhttng han chê, khuyêt diem, báo cáo kêt qua ye UBND tinh (qua S& Ni
vti) theo dãng quy djnh tai Nghj djnh so 33/2015/ND-CP ngày 27 tháng 3 näm
2015 cüa ChInh phü quy djnh vic thirc hin kêt lu.n thanh tra.
- Tang ctthng thanh tra, kim tra, giám sat vic quán l, sir diing cong chüc,
viên chirc và quán 1 ho so cong chirc, viên chüc thuc thâm quyên dê kjp th?yi
phát hin nhUng so hi, thiêu sot dé có bin pháp chân chinh, khàc phiic kjp thri.
Chi dao rà soát các tnr?mg hçip qua thai han bô nhim lai, kjp thyi thirc hin quy
trInh bô nhim iai theo dung quy djnh.
- Rà soát, xay d%rng và t chüc thirc hin Ké hoach dào tao, bôi dizO'ng dôi
vâi các tru?Yng hcip cong chüc, viên chüc giü chirc vi lAnh dao, quân l cOn
thiêu các tiêu chuân, diêu kin theo quy djnh, dông thii quy djnh cij the thvi han
bat buc dê cong chüc, viên chüc hoàn thin các diêu kin, tiêu chuân cOn thiêu;
dOi vói cong chirc lãnh dao, quãn l chixa dam bão ngch tôi thiêu theo quy djnh
thI cü di thi nâng ngch ho.c thang hang chüc danh nghê nghip näm 2020,
tnthng hçp không dat trong kr thi nâng ngch thI không xem xét bô nhim lai;
tiên hành rà soát, bô sung ho so hxu tr dôi vâi các trung hqp bô nhim, b
nhim lai dam bão theo quy djnh.
- Rà soát, khc phic ngay vic quãn l h so cong chüc dam bão dy dü
thành phân theo quy djnh. Thirc hin nghiêm tüc vic quàn l hO so cong chi'rc
theo dung quy djnh hin hanh tai Thông tt.r so 11/201 2/TT-BNV ngày 17 tháng
12 näm 2012 quy djnh ye chê d báo cáo thông k và quãn l ho so cong chirc
và Thông tu sO 06/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 näm 2019 cüa B tru&ng B
Nôi vi sra dôi, bô sung mt so Diêu cüa Thông t'i so 11/2019/TT-BNV ngày 17
tháng 12 närn 2012 cüa B tru&ng B Ni v1i quy djnh ché d báo cáo thng k
và quán l ho so cong chüc.
Dan vj can cü vào chc nang, nhim viii duçyc UBND tinh giao và tng qu tin !trclng (theoQuyEt dfnh st
460/QD-UBND ngày 21/5/2008 cza UBND tinh ye Ban hành djnh mik kinh té - k5Y thuat trong cong tác quán 1:;,
khai thãc cong trinh thus' lqi trên dja bàn tinh và Quyt djnh so 3271QD-UBND ngày O1/4/2OO cOa UBND tinh
v diu chinh dirih mcrc kinh th - k thuO d b6 tn, sCr ding lao dng.
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- Niêm yt cong khai k& 1u.n thanh tra nay ti trii sâ cci quan, &m vj theo
quy djnh cüa pháp 1ut ye thanh tra.
2. Chü tch Uy ban nhãn dan huyn Kon Ry

Tin hành rà soát và xp 1i lucing d,i vói viên chirc trüng myn dä có thii
gian cong tác có dóng bào hiêm xã hi (da lam nh1tng cong vic chuyên mon
nghip viii phü hçip vOi yêu câu cüa vi trI vic lam thrçic tuyên diing) theo quy
djnh ti Diêu 10, Thông tu so 15/2012/TT-BNV.
3. Chü tch Uy ban nhân dan huyn Dãk To

- Thirc hin k hcp dng lao dng theo dung quy djnh Thông tu s
03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 näm 2019 cüa B Ni vi dôi vâi tru&ng hçip
dang hçip dông theo Nghj djnh so 6812000/NID-CP ngày 17 tháng 11 nãm 2000
cüa ChInh phü.
- Tin hành rà soát và xp li krcing di vâi viên chüc tring tuyn dâ có
thai gian cong tác có dóng báo hiêm xA hi (dã lam nhng cOng vic chuyên
mon nghip vi phü hqp vth yêu câu cüa vi trI vic lam duqc tuyên ditng) theo
quy djnh tai Diêu 10, Thông tu so 15/2012/TT-BNV.
4. Chü tich Uy ban nhân dan huyn Dãk Glei
Tiên hành rà soát và xp li lucing di vi viên chüc trüng tuyn dã có thai
gian cOng tác có dóng bão hiêm xã hi (dã lam nhftng cOng vic chuyên mon
nghip vi phü hqp vâi yêu câu cüa vj trI vic lam dixçic tuyên ding) theo quy
djnh ti Diêu 10, Thông tu so 15/2012/TT-BNV.
5. Chü t!ch Uy ban nhân dan huyn Ta H'Drai

- Thu hi biên ch cong chirc dâ phân b cho don vj sir nghip cOng l.p (01
biên chê cong chüc cho Dài Phát thanh - Truyên hInh huyn) dê phân bô dung
quy dnh.
- Tin hành rà soát và xp 1i lirong di vth viên chirc trñng tuyn dã có
thai gian cong tác Co dóng bão hiêm xã hi (cia lam nhftng cong vic chuyên
mon nghip vi phü hçip vOi yeu câu cüa vj trI vic lam duçic tuyen dung) theo
quy djnh ti Diêu 10, Thông tu so 15/2012/TT-BNV.
- Chi dto thu trithng các dan vi sir nghip cOng 1p tr1rc thuc k hqp dng
lam yiêc vâi viên chuc trñng tuyên theo dung quy djnh.
6. Chü t!ch Uy ban nhân dan huyn Kon Plông

- Thu hi biên ch cong chüc cia phân b cho dcm vj sir nghip cong 1tp (01
biên chê cong chüc cho Dài Phát thanh - Truyên hInh huyn) dê phân bô dung
quy djnh.
- Tin hành rà soát và xp lai luang d& vâi viên chüc trt1ng tuyn da có
thai gian cOng tác có dóng bao hiêm xã hi (dã lam nhftng cOng vic chuyên
mon nghip vi phü hp vài yêu câu cüa vj trI viêc lam duqc tuyen dicing) theo
quy djnh ti Diêu 10, Thông tu so 15/2012/TT-BNV.
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- Chi dao thU tru&ng các dcin vi sir nghip cong 1p trirc thuc k hçip dng
lam vic vOi viên chUc trUng tuyên theo dUng quy djnh.
- B trI, sp xp s krqng cp phó theo chi dto cUa Uy ban nhân dan tinh
(Phông Kinh té h tang và Phông Tài chInh - Kê hoach môi phông không qua 02
Phó phông).
7. Giám dc S& Thông tin và Truyn thông
- Thiic hin k hqp dng lao dng theo dUng quy djnh Thông tu s
031201911T-BNV ngày 14 tháng 5 nàm 2019 cUa B Ni vi dôi vri trixng hqp
dang hqp dông theo Nghj djnh so 6812000/ND-CP ngày 17 tháng 11 näm 2000
cUa ChInh phU.
- Co k hoach dào tao, bi duong và chuyn ngch dam bào phU hqp vói vi
trI vic lam dôi vOi cong chüc Thanh tra Sâ.
8. Chánh Van phông Uy ban nhãn dan tinh:
- Tin hành rà soát tt cã các tnr&ng hçip dang hçp dng lao dng tai dcn vj
dê th%rc hin theo dUng quy djnh ti Nghj djnh 161/2018/ND-CP ngày 29 tháng
11 näm 2018 cUa ChInh phU sUa dOi quy djnh ye tuyên ding cong chi'rc, viên
chüc, nãng ngch cOng chi'rc, thing hang viên chirc vâ thrc hin chê d hqp
dOng mt sO loai cOng vic trong CY quan hành chInh nhâ nuc, dcin vj sir
nghip cOng lip.
- Tik hãnh rà soát và xp lai luong dôi vâi viên chüc trUng tuyên dâ có
thii gian cong tác có dóng báo hiêm xä hi (dã lam nhtng cOng vic chuyên
mon nghip v phU hçp vói yêu câu cUa vj trI vic lam duqc tuyên ding) theo
quy djnh tai Diêu 10, Thông tu so 15/2012/TT-BNV; diêu chinh quyêt djnh
nâng lucmg dOi v1i 02 cong chirc bj kéo dài th?i gian nâng b.c krang do bj xU 19
k9 lut; dê nghj Sâ Ni v1i bO nhim ngch và xêp hxong dOi vói ông Nguyen
Trân Tiên.
9. Giám dc S& Tài chinh
- Tin hành rà soát tt cá các tnthng hçip dang hçp dng lao dng tai don vi
dê thirc hin theo dUng quy djnh tiNghj djnh 161/2018/ND-CP ngày 29 tháng
11 näm 2018 cUa ChInh phU sUa dOi quy djnh ye tuyên diing cong chüc, viên
chUc, nang ngch cong chUc, thäng hang viên chirc và thrc hin chê d hqp
dông mt so loi cOng vic trong co quan hành chInh nhà nuóc, don vj sir
nghip cOng lip.
- RUt kinh nghim trong cOng tác b nhim cOng cht'rc thuc thAm quyn,
dam bão day dU theo các quy djnh cUa pháp lut có lien quan.
10. Giám dc S& Giáo due và Dào tjio
- Xây dirng và ban hành K hoach tuyn dicing giáo viên theo djnh k' hang
näm dê kjp th?i bô sung di ngU giáo vién thiêu hiit do nghi him dUng tuOi, thOi
vic; dông thai dam bão thirc hin tinh gián biên chê và Dê an sap xêp lai các
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don vj sr nghip cong ip trçrc thuc S& Giáo dic vâ Dào tao dä duçic cp Co
thãm quyên phê duyt.
- B trI s luqng c.p phó cüa CáC don vj sir nghip Cong 1p trrc thuc dam
bão theo quy djnh.
11. Giám dic Sr Tài nguyen và Môi trtrô'ng
Rà soát, bO trI viên chüc lãnh dao tai chi nhánh van phông däng k dt dai
huyn (Dàk To, Kon Plông, Tu Mo Rong) dam bão hang viên chüc tôi thiéu
theo vj trI viêc lam.
12. Giám dEjc S& V t
- Chi do Thu truàng các don vj trirc thuOc rà soát vic xp luong di vâi
viên chirc tri'ing tuyên dam bão quy djnh;
- Tang cithng cOng tác hu&ng dk chuyên mOn, nghip v1i; thanhkim tra
cong tác tuyên diving, si:r diing và quãn l viên chüc cia duçic phân cap den các co
quan, don vj trirc thuc.
- Co k hoach dào tao, bi dixong và chuyn ngch dam bão phü hçip vâi vj
trI vic lam dôi vâi cong chüc Thanh tra S.
13. Giám dc S& K hoach và Du tir
Tin hành rà soát tt cà các trix&ng hqp dang hqp dng lao dng tai don vj
tie thrc hin theo dung quy dlnh tai Nghj djnh 161/2018/ND-CP ngày
29/11/2018 cüa ChInh phü sira dôi quy djnh ye tuyên diing cong chüc, viên
chirc, nãng ngch cong chirc, thäng hang viên chüc và thirc hin chê d hçip
dông mt so loai cong vic trong co quan hành chInh nhà rnthc, don vj si.r
nghip Cong lip.
14. Hiu trtr&ng trtrcrng Cao dàng Cong dng
Tip tiic rà soát, sp xp và s1r diing hiu qua dti ngü nhân sr cüa Nba
tnriing theo dung tinh than chi dao cüa BI this Tinh üy tai Thông báo so 334TB/VPTU ngày 06/3/2018 cüa Van phông Tinh üy ye thông báo kiên cüa dông
chI Nguyen Van Hung, Uy viên Trung hong clang, BI this Tinh üy tai buôi lam
vic vci Ban Giám hiu Tru?mg Cao dang Cong dông.
15. Giám dc Ban quán 1 - Khai thác các cong trInh thüy lçri
Ban hành quyt djnh phê duyt vi tn vic lam và s hrqng ngui lam vic
tai don vi; trén co sâ do thic hin vic quãn l sO nguiii lam vic tai don vi phà
hçip vâi các quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan.
16. Giám dc Sir Ni vii
- Tang cumg cOng tác theo dôi, don dc Va huàng dn các co quan, don vj
triên khai thirc hin tot cong tác tuyên dçing, bô nhim và bO nhim 'ai, sir diing
và quãn l" can b, cong chüc, viên chic trên dja bàn tinh.
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- Tham rnixu Uy ban nhân dan tinh chi do cac cci quan, don vj trin khai
vic chuyên dôi vj tn cong tác theo Nghj djnh so 59/2019 ngày 01/7/2019 cüa
Chinh phü hithng dan Lut Phông, chOng tham nhüng.
- T ch(rc cong khai k& 1un thanh tra; Theo dôi, don dc các Co quan, don
vj trong vic triên khai thirc hin Kêt 1un thanh tra nay; tong hqp, báo cáo kêt
qua ye UBND tinh trong tháng 03/2020.
Yêu cu các co quan, don vj nghiêm tue trin khai thirc hin./.
No'i nhn:
- Thanh tra ChInh phü (b/c);
- CT, các PCT UBND tirih;
- Các dcin vj thuc dôi tuvng thanh tra;
- Thanh tra tinh;
- S NOi viii;
- VP UBND tinh;
- Ltru VT, KTFH3

'Nguyn Van Hôa
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CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Ti.r do - Hanh phuic

U BAN NHAN DAN
TINH KON TUM

PHIJ LUC 1
A

.

A

Cac khuyet diem, han che trong cong tac bo nhiçm, bo nhiçm lai
(Ban hành kern theo Ke't luçn thanh tra so':

STT

HQ VA TEN

CHUC VtJ/ DiN V CONG TAC

ngày20/..3../2020 cáa Chi tjch UBND tinh)

KHUYET DIEM, HN CHE

C

sO PHAP L'' CUA HIN CHE, KIIUYET
DIEM

UBND huyn Kon Kon Ry

Nguyn Vit Crng

Chánh VAn phông

Thiu Giy khám si'rc khôe

- Quyt dinh s 27/2003/QD-TTg ngay 19/02/2003
cüa ThU tuàng ChInh phil v vic ban hành Quy ch
Bi nhim, b nhim Iai, luân chuyn, tr chUc, min
nhim can b, cong chrc lAnh dao.
- Ngh dlnh so 24/2010/ND-CP ngày 15/3/2010 cUa
Chmnh phU quy djnh v tuyn dicing, si ding và
quan 1 cOng chrc

PhO Chánh VAn phOng
2

Thiu Gthy khám sCrc khOe

Nguyn NgQC Dông

Tnràng Tài nguyen và MOi trJng
3

Thi0u Giy khám src khOe

Nguyn HUng

4

Ltrnng KiUn cO

5

Nguyn VAn ThOy

PhO Giám dOc Trung tUrn Môi
truOng vU djch V1 dO thj

Thi0u Giy khUm sirc khOe

Tnrâng phOng Kinh TO H tAng

ThiOu GMy khUm sc khOe

1

- Quyt djnh sO 27/2003/QD-1Tg ngày 19/02/2003
cUa ThU tuàng Chinh phU vU vic ban hành Quy ch
BO nhim, b6 nhim 1i, luãn chuyn, ti chic, min
nhim can b, cOng chcrc lAnh dao.
- Nghj djnh sO 24/2010/ND-CP ngày 15/3/2010 cUa
Chinh phU quy dinh V0 tuyOn diing, str diing và
quãn 1' cong chc
- Quy0t djnh sO 27/2003/QD-Tfg ngày 19/02/2003
cUa ThU tirOng Chinh phU vU vic ban hành Quy chê
BO nhim, bO nhim 1i, luiln chuyOn, tfr ch(rc, miOn
nhim can b, cOng chirc lAnh duo.
- Ngh djnh sO 24/2010/ND-CP ngày 15/3/2010 cUa
Chinh phU quy djnh V0 tuyOn dzng, s diing vU
quUn 1y cong chirc
- Quy0t dinh sO 27/2003/QD-TTg ngUy 19/02/2003
cUa ThU tuàng Chfnh phU vO vic ban hUnh Quy chO
BO nhim, bô n1iim 1i, luiln chuy0n, tfr chirc, min
nhim cAn b, cOng chcrc IAnh do.
- Quy0t dlnh sO 27/2003/QD-TTg ngUy 19/02/2003
cUa ThU tuâng Chinh phU ye vic ban hUnh Quy chU

CHI CHU

SIT

HQ VA TEN

CH15C V1J/ DON VJ CONG TAC

KHUYET DIEM, H3N CHE

6

VO TuAn Quân

PhO Trixàng phOng Tài nguyen và
MOi trJmg

Thiu GiAy kham src khOe

7

VO Duy NgQc

Tnràng phOng Lao dng Thi.rong
binh và Xã hii

Thiu Giy kliám sIrc 1hOe

Dào Thanli Sang

Giám d6c Trung tam Môi tnr&ng và
djch viii do thi

Thiu Giy khãm sCrc khOe

8

CO sO PHAP Ui' CUA HAN CHE, KHUYET
DIEM
B nhiém, b nhim lai, luân chuyn, tir chirc, min
nhiêm can b, cong chirc lãnh dao.
- Nghj dinh s 24/2010/ND-CP ngày 15/3/20 10 cüa
Chinh phO quy djnh v tuyn dvng, sCr ding và
quàn 1 cong chOc
- Quyt dinh s6 27/2003/QD-TTg ngày 19/02/2003
cUa ThU tuârg Chinh phCi ye vic ban hành Quy ch
Bô nhim, bô nhim lai, luân chuyM, tfr chüc, min
nhim can bô, cOng chrc Iânh do.
- Quyt dinh s6 27/2003/QD-TTg ngày 19/02/2003
cUa ThU tixâng Chinh phU v vic ban hành Quy ch
B6 nhim, bô nhim Iai. luân chuyn, tr chUc, min
nhiêm can bô, cOng chirc lânh dao.

UBND huyn Oak To

Nguyn T& Quôc Vit

2

PhamThiH6ngHanh

PhO lrixUng phOng Lao dng
Thixcmg binh và Xà hi

PhO Giám d6c Trung tUrn VAn hóa
Th thao va Du lich

PHT Tnzng MN DAk TrAm
3

Nguyn Thj Nga

HT Tru?mg MN Oak TrAm
4

Pham Thj H6ng Nga

PHT Trueing TH Nguyn Ba Ng9c
5

VO Thj Kim Tram

PHT Trueing THCS 24/4
6

Nguyn Th Hqp

Thiu van bàn nhn xét, dánh giá
cua ca quan và cUa cá nhân

Huàng dn S6 1705f1iD-SNV ngày 09/11/2011 ye
trinh tii, thU ti1ic b6 nhim, b6 nhim Ii TruUng, PhO
phOng vâ ti.wng dtwng thuc các sà, ban, nganh;
UBND cAp huyn.

Thiu vAn bàn nhn xét, dánh giU
cua Ca quan và cUa cá nhUn

Hithng dn s6 17051HD-SNV ngày 09/11/2011 ye
trinh tr, thU tic b6 nhim, b6 nhim Ii TrixUng, PhO
phOng và tirong throng thuôc cUc sâ, ban, ngành;
UBND cAp huyn.

ThiAu VAn bàn hra ch9n, giài thiu
nliân sr cUa lAnh 10 và
xét, dánh giá, biu quyAt cia

Hrnrng dn s6 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 ye
trinh tu, thU tuc b6 nhim, b6 nhim Iai Tnrâng, PhO
phOng và tirong throng thuc các sU, ban, ngành;
UBND cAp huyn.

Thiu VAn bàn Iira chQn, giOi thiu
nhUn sir cCia lAnh dao và VAn bàn nhãn
xét, dánh giá, biu quyAt cOa IAnh dao

Hixóng dn s6 I7O5fHD-SNV ngày 09/11/20 11 ye
trinh tir, thu tuc b6 nhiêm, b6 nhim 1i Trtr&ng, PhO
phOng và ttrang throng thuOc các sâ, ban, ngUnh;
UBND cAp huyn.

Thiéu VAn bàn li,ra chn, gi&i thiu
nhân sir cUa lAnh dao vU VAn bàn nhân
xét, dAnh gia, biu quyt cUa
,

HuOng dn s6 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 vA
trinh tir, thu wc b6 nhim, b6 nhim lai Trueing, PhO
phOng vU tuong throng thuc các sei, ban, ngUnh;
UBND cAp huyn.

Thiu VAn bàn 1ra ch9n, gieii thiu
nhân sr cUa lAnh dao vU VAn bàn nhAn
xët, dánh giU, biAu quyt cUa

Hixeing dn s6 17051F1D-SNV ngày 09/11/20 1 1 vA
trinh tir, thU tu,ic b6 nhiém, b6 nhim 1i Trueing, PhO
phOng vU tirong ducmg thuc cac sU, ban, ngUnh;
UBND cAp huyn.
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GHI CHU

SIT

HQ VA TEN

CHU'C VIJ/ DON VI CONG TAC

KHUYET DIEM, HN CHE

CO SO PHAP L CUA HN CHE, KHUYET
DIEM

Thiéu Van bàn lira chQn, giOi thiu
nhân sir can lânh dio và Van bàn nlian
xét, dánh gia, biu quyt

Huâng dan so 1705/HD-SNV ngay 09/11/2011 v
trInh tsr, thu tiic bó nhim, b6 nhim 1i Trtrâng, PhO
phông và tixong dwng thuc các s&, ban, nganh;
UBND cap huyn.

PHT Trtthng TH Ncr Trang Long

Thiu Van bàn thong nht cUa Lanh
do nm dir kin b nhim; van bàn
nhn xét, dánh gia, biu quyt cüa
Iânh dao

HtrOng dn s6 1705/1-ID-SN V ngay 09/11/2011 v
trinh tir, thu tVc b nhim, b nhim lai Trirâng, PhO
phông và tiwng dtwng thuc các so, ban, nganh;
UBND cap huyn.

PHT Trtrng TH Dâk Ra Nga

Thiu Van bàn thong nht cüa Länh
dao ncri dir kiOn bO nhim; van bàn
nhn xét, dánh giá, bi0u quyOt cüa
lânh do

HirOng dn so 1705/1-ID-SNV ngày 09/11/2011 V0
trinh tsr, thu tc b6 nhim, b6 nhim lai ThrOng, PhO
phông và tircrng dtrcrng thuc các sO, ban, ngành;
UBND cOp huyn.

PHT TruOng THCS Pô Kô

ThiOu Van bàn thOng nhOt cUa Länh
dao nol dij kiOn bO thim; van bàn
nhàn xét, dánh giá, bi0u quyOt cüa
lanh do

HuOng dn sO 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 vO
trinh tir, thu tc bO nhim, bO nhim lai TmOng, PhO
phOng và ttrang dirong thuc các sO, ban, nganh;
UBND cOp huyn.

Thi0u GiOy khám sOc khOe

HirOng dn sO 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 vO
trinh tir, thu trc bO nhim, bO nhim 'a TnxOng, Phó
phông và tircmg throng thuc các sO, ban, ngành;
UBND cOp huyn.

Thi0u GiOy kham S1.rC khoe

HirOng dan so 1705/HD-SNV ngay 09/11/2011 vO
trmnh tir, thi tl,ic bO nhim, bO nhim 1a TruOng, PhO
phOng và tircrng throng thuc các sO, ban, ngành;
IJBND cOp huyn.

Thi0u quy trinh lOy phiEu, Van bàn
nhân xét, dánh giá cüa co quan.

Hiróng dn sO 1705/HD-SNV ngay 09/11/2011 yE
trmnh tsr, thu tixc bO nhim, bO nhim 'a TruOng, PhO
phong và ttrcmg throng thuc các sO, ban, ngành;
UBND cOp huyn.

Thi0u quy trinh lOy phiEu, GiOy
khám sOc khOe

HirOng dn sO 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 yE
trinh tr, thu tiic bO nhim, bO nhim 1i TruOng, PhO
phOng và ttrcmg thrcmg thuc các sO, ban, ngành;
UBND cOp huyn.

Thi0u GiOy khárn sOc khôe; Nhân
xét dãng vién non cu trü,

HuOng dn sO 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 yE
trinh tr, thu tuc bE nhim, bE nhim 1i TrirOng, Phó
phông và tirong throng thuc các sO, ban, ngành;
UBND cOp huyn.

HT Trithng THCS 24/4
7

8

9

10

Nguyn Thj Hoàng Oanh

Châu Thj Van

Thai Thj Huç

Nguy0n Thj Thu YOn

UBND huyn Ia H'Drai
Phó Chánh Van phông
Phm NgQc Chircmg
PhO tnrOng phông Ni vi
2

Nguyn ThO Hang
TnrOng dài truyOn thanh truyOn hinh
Dào Anh Tun

Phó truOng phông
4

Lê Van Binh
Phó Chánh Van phông
Nguyn Hoài Nam

3

GHI CHU

STT

HQ VA TEN

CHCJC VU! DON VI CONG TAC

KHUYET DIEM, HN CHE

Nguyn Quang ThQ

HLró11g dn s 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 v
trinh tr, thu tuc b nhim, b nhim 1i Trwmg, PhO
phông và tiiong &rcvng thuc các su, ban, nganh;
UBND cap huyn.

Thiau Giay khám sic khôe; Nhn
xët dàng viên nii cu trU

Htróng dn s6 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 v
trinh tr, thU tic b nhim, b nhim 1a TruUng, Phó
phông và tuang dircng thuc các sU, ban, ngành;
UBND cap huyn.

Thiëu Giáy khám sic khUe; Nhn
xét dàng viên ncii CU trU; Van bàn
nhân xét, dánh giá cila cc quan

Huàng dan s6 1705/HID-SN V ngày 09/11/2011 v
trinh tir, thU tic b nhim, b nhim li TruUng, PhO
phUng và tucYng ducing thuc các sU, ban, ngành;
UBND cAp huyn.

ThiAu GiAy khám scrc khUe; Nhn
xét dãng viên nai cr trU; Van bàn
nhn xét, dánh giá cüa ca quan, hin
dang giCt ngch can si,i (dã dang
'
thi nâng ngch cong chOc)

Hixóng dan s 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 vA
trinh tr, thU wc b nhiêm, b6 nhim 1i TnrUng, PhO
phUng và lucmg ducmg thuc các sir, ban, ngành;
UBND cAp huyn.

ThiAu nh.n xét dàng Vlefl fl(fl CU tiii

HtrOng dan s6 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 vA
trinh tu, thU tuc bó nhim, b nhim Iai TrtrUng, Phó
phông và ttrcyng dUong thuc các sU, ban, nganh;
UBND cap huyn.

Thiéu Nhn xët dàng viên nai Cu
trU; GiAy khám sirc khOe

Huàng dan s 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 v
trinh tir, thU ti,ic b6 nhim, bi nhiëm Iai Tniâng, PhU
phUng và tirnng duang thuOc các sU, ban, nganh;
UBND cap huyn.

ThiAu Nhn xët dàng viên rioi
trU; GiAy khám strc khUe, quy thnh
lay phiUu tin nhim

Huong dan s 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 ye
trinh tsr, thU tuc b6 nhim, b nhim li TruUng, PhO
phUng và tiicrng dtrang thuc các sU, ban, nganh;
UBND cap huyn.

Thik GiAy khãm sirc khUe

Hudng dan s6 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 ye
trinh tr, thU ti,jc b6 nhim, b nhim lai TruUng, PhO
phong và ttrcYng duang thuôc các sU, ban, ngành;
UBND cap huyn.

ThiAu GiAy khám sIrc khOe

HuOng dan s6 1705!HD-SNV ngày 09/11/2011 vA
trinh t%r, thU t%ic b nhim, b nhiêm 1?i Triiâng, PhO
phong và tuong throng thuOc các sr, ban, ngUnh;
UBND cap huyn.

ThiAu GiAy khám scrc khOe

Huàng dan s 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 ye

Triring phông
Trn Qu' Phircmg
PhotruUngphông
8

Hoang TrQng Quàng
Phó TruUng phông Lao dng
throng binh xà hi
Nguyn Thi Hng Lan

HiuphO
10

irAn Thj ThUy Trang
PhO Hiu trirUng

11

Thai Thanh Hiéu
Hiêu trixcing

12

D Via Hung
PhU Hiu tnrâng

13

Doàn Thj Lé
Hiu truUng

14

NguyAn Thj Hang Lan,

15

Thach Xuân Hào

Hiu truong

SO PHAP L' CUA HN CHE, KHUYET
DIEM

Thiu GiAy khám sirc khôe, Van
bàn nhân x&, dánh giá cia ca quan

Tnrcing phông Oiáo dic và Dào to
6

C

4

GHI CHU

STT
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KHUYET DIEM, HAN CHE

UBND huyn Kon Plông
Hiu truàng
Không nm trong quy hoach

Cao Thj Nguyt

2

Nguyn VAn Thun

V

Sr Thông tin vA Truyn thông

Phó Hiêu trirOng Tnthng TH Màng
Den

PhO phOng Thông tin — Báo chf —
Xut bàn
1

Trn Thj Thu Huyn

Phó phong Bixu chlnh — Vin Thông
2

Nguyn Thj Minh Nguyt

PhO phOng Cong ngh thông tin
L Duy CLwng

VI

Không nâm trong quy hoach

Thiu Bàn ké khai tài san, Bàn nhn
xét DAng vién ncvi ctr trO, Giy
khám sOc khOe

Thiu: Ban ké khai tài sAn, Ban
nhân xét DAng vién ncri ctr trñ, Giy
khám sOc khOe

ThiOu: Bàn ké khai tài sAn, Bàn
nhAn xét DAng vién nri Cu trO, GiAy
khám sOc khOe

2
VII

Nghi quyM s 42-NQ/TW ngay 30/11/2004 cOa BO
ChInh tn (khOa IX) ye cong tác quy hoach can b
inh do, quàn 1 thOi k' dy mnh cong nghip hOa,
hin dai hOa dAt nirOc.
Nghj quyt so 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 cUa B
ChInh trj (khóa IX) vO cong tác quy hoach can b
IAnh do, quàn ly thOi k dAy manh Cong nghip hOa,
hin dai hóa dat ntrOc.
Quyt djnh sO 901/QD-SITFI ngày 05/9/2017 cOa
SO Thông tin và Truyên thông v vic ban hAnh Quy
chO bO nhim, bO nhim Ii, luân chuyOn, tr chOc,
min nhim dôi vOi CCVC thuc SO Thông tin và
Truyn thông quãn 1
Quyt dinh sO 901/QD-SI 1ii ngAy 05/9/2017 cCa
SO Thông tin và Truyên thông v vic ban hAnh Quy
chO bO nhim, hO nhim Iai, luAn chuyOn, tO chCrc,
min nhim dôi vói CCVC thuc SO Thông tin vA
Truyn thông quAn 1'
Quyt dinh sO 90 1/QD-S Fill ngay 05/9/2017 eCa
SO Thông tin và TruyOn thông v vic ban hAnh Quy
ch bO nhim, bO nhim 1i, luAn chuyn, tO chOc,
min nhim dôi vOi CCVC thuc SO Thông tin và
Truyn thông quAn I

SOTàichInh
PhO tn.rOng phOng

1

C S PHAP L' CUA HN CHE, KIIUYET
DIEM
trInh tir, thO tiic b nhim, b nhim 1i TruOng, PhO
phOng và tucmg duGng thuc các sO, ban, ngành;
UBND cp huyên.

ThiAu chOng chi ngoi ng

Quách Thai Long

ThAi VTnh Blnh

ChAnh thanh tra SO

BA nhim nhtmg chua thOng nhAt
vâi ChAnh Thanh tra tinh

S& GiAo dic vA DAo tao

5

Quyêt dnh sO 3 9/20 17/QD-UBND ngay 22/8/2017
cca UBND tinh v ban hAnh quy djnh diu kin,
tiêu chuAn chirc danh Trithng phOng, Pho tnrOng
phOng va tirnng ducmg thuOc SO TAi chinh; TnrOng
phOng, Phó tnirOng phOng Tài chInh-KA hoach
thuc UBND cAc huyn, TP
KhoAn 2 Dik 23 Lut Thanh tra nAm 2010

GHI CHU

STT

HO vA TEN

CHUC VT)] DØN Vj CONG TAC
Tnrâng Phong Giáo dic TX-CN

Nguyn Dccc manli

Tnràng PhOng Giáo dc Dan tOc
2

VAfl trQng Ltru

KHUYET DIEM, H3N CHE
- Không dtiçc quy hoch chàc danh
Truông phông hoc ttrnng duang tai
th&i dim b n1m.
- H6 sa không CO các thành phn:
GiAy khám sac khOe.
ThiAu cO các thành phAn: Gi&y
khám sac khOe; Nhn xét cUa cAp
ày nai cu trü. Bang cAp ye i 1un
chfnh trj; ChUng chi quãn i
niràc, tin hQc.

Trrnmg PhOng KH-TC
3

ThiOu GiAy khám sac khOe

LU Thanh HUng

PhO PhOng TC-KH
Thi0u GiAy khUm scrc khOe
Trn COng Hin
Chãnh Thanh tra
5

LU Xuân Thanh

HuS'nh Th?ii

Ltru Cong Trirng

HuOng dn sO 1705111D-SNV ngUy 09/11/2011 V0
trinh tj, thU tiic hO nhim, hO nhirn fi Tnróng, Pho
phOng vU tuang thwng thuc cUc sà, ban, ngành;
UBND cAp huyn.

ThiOu GiAy khUm SUC khOe
ThiOu GiAy kham SaC khOe

PhO PhOng Chfnh trj, tu tuang

ThiAu GiAy khUm SrC khOe

Trirrng THPT Kon Turn

HuOng dn so 1705/HD-SNV ngUy 09/11/2011 v
trinh tsr, thU tiic bO nhirn, bO nhim lai TruOng, PhO
phong vU ttnmg dtrcmg thuOc cUc sa, ban, nganh;
UBND cAp huyn.

Huang dn sO 17051HD-SNV ngUy 09/1112011 ye
tilnh tsr, thU tiic bO nhim, hO nhim 1i Truâng, PhO
phOng vU tirung duang thuc các sa, ban, ngUnh;
UBND cAp huyn.

PhO Phong GDTH

Ha Tin DOng

Huàng dn s6 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 ye
trinh tsr, thU t,zc b6 nhim, b6 nhirn lai TruOng, PhO
phong vU tuang diwng thuc các sà, ban, nganh;
UBND cAp huyn.

HuOng dk sO 17051HD-SNV ngUy 09/11/2011 V0
trInh Uj, thU tic hO nhim, hO nhim lai Trtrâng, PhO
phUng vU tucing ducing thuc cUc sâ, ban, ngành;
UBND cAp huyn.

LU Châu VOn

8

HuOng dn s 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 v
trinh tr, thU njc bt nhim, b nhim lai lrirOng, PhO
phong và tiumg ducing thuOc các s, ban, nganh;
cAp huyn.

Thi0u các thUnh phAn: Gi&y khám
strc khOe; Nhn xét cUa cAp ày;
ChUng chi bOi duOng kiAn thac
quUn 1' nhU nuàc.

Tnrâng PhOng TO chtrc cOn b
6

C( SO PHAP L' CUA HN CHE, KHUYET
DIEM

Huâng dn sO I705/HD-SNV ngUy 09/11/2011 vO
trInh tir, thU ttc bO nhirn, bO nhim lai TruOng, PhO
phong vU tuang ducmg thuOc cUc s ban, nganh;
UBND cAp huyn.

FhrOng dk sO 17051HD-SNV ngUy 09/11/2011 vA
trinh tsr, thU tc hO nhim, hO nhirn lai TrtrOng, PhO
phong vU tuong duang thuOc cUc sU, ban, ngUnh;
UBND cAp huyn.
Huang dn sO 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 VA
Thi0u cUc thUnh phAn: ChUng chi trinh ti,r, thU tic hO nhim, bO nhim Iai TrirUng, PhO
ngoi ngft; Chthig chi bOi dung
phong và tirong ducing thuc cUc sâ, ban, nganh;
chuyUn rnOn, nghip
"'
UBND cAp huyn.
6

GHI CHU

STT

HQ VA TEN

CHUC VVI DON VI CONG TAC
Tnthng M.m non THSP

10

Nguyn ml Thanh

KHUYET DIEM, HN CHE
Thiu các thành phn: Biên bàn Iy
phiu tin cOa cong chCrc t0i ni dang
cong tác; Ch(rng chi bi throng
chuyên môn, nghip vi

Trtz&ng Ph6 thông DTNT Ng9c HOi
11

Nguyn Thanh Scm

ThiOu Giy khãm siic khóe
Tnthng TiOu hQc THSP Ngiiy Ni

12

ThiOu Giy khám si'rc khOe

Lé Thj HOng Lien
Tnrrng THPT Nguyn Träi

13

HO Tmng Can
Trumg PhO thông DTNT Kon Turn

14

Lê Vn Quf
Trtrâng THPT Ngô May

Thiu Giy khám sUc khOe; Nhán
xét cUa cp ày nai ctr trU

Thiu GiAy khám sfrc khOe; Nhn
xUt cUa cp ày noi ci.r trU

15

VO Thj M Linh

Thiêu Giây khám sCrc khOe; Nhn
xUt cUa cp ày nai ci.r trU

16

Dng Be

ThiOu GiAy khám strc khOe; Nhn
xét cUa cap ày nai cu trU
Trtthng THCS-THSP

17

Tnrcmg Vn Huy

Thiêu càc thành phan: Giay khám
sCrc khoe; Ch(rng chi ngo?i ngü

18

Hu'nh Kim Lan

Không cO hO so

19

Là Minh Hoàng

20

Là Thanh Binh

TnrOng THPT Là Lcri

TnrOng THPT chuyên

Thiu Nhn xët cUa cap ày nol
trU; Biàn bàn lay phi0u tin cUa cong
ch(rc ti fbi dang cong tác
Thiéu Nhn xét cUa cAp ày noi CII
trU; Biên bàn lay phi0u tin cUa cong
7

CO SO PHAP L' CUA HN CHE, KHUYET
DIEM
Huóng din so 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 v
trInh tr, thu tVc bO nhim, b6 nhirn 'ai Truung, Phó
phOng và tlwng &rcrng thuOc các sâ, ban, ngành;
UBND cap huyn.
Huang din sO 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 v
trinh tir, thU tiic bO nhim, bO thim Iai Tnrông, PhO
phông và tuong throng thuc các th, ban, nganh;
UBND cap huyn.
Htrông din sO 1705/HD-SNV ngay 09/11/2011 v
trinli tij, thU tiic bO nhim, bO nhim 1i Truâng, Phô
phông và tirong throng thutc càc sà, ban, ngành;
UBND cap huyn.
Htrâng din sO 17051FLD-SNV ngay 09/11/2011 v
trinh tier, thU tiic bO nhim, bO nhim 1i Triiông, Phó
phOng và lircrng throng thuc cUc s, ban, ngành;
UBND cp huyn.
Hi.ràng din sO 1705/HD-SNV ngay 09/11/2011 v
trinh tr, thU tirc bO nhim, bO nhim Iai TnrOng, PhO
phOng và tuong throng thuc các sâ, ban, ngành;
UBND cp huyên.
HuUng din sO 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 v
trinh ti,r, thU Wc hO nhim, hO nhim 1i Truâng, PhO
phOng và tixcing dircrng thuc các sâ, ban, nganh;
UBND cap huyn.
Hixâng din sO 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 v
trinh tir, thU tiic b6 nhirn, bO nhim 1i TnrOng, PhO
phông và tucmg thrcrng thuc các sâ, ban, nganh;
UBND cap huyn.
Hiiàng din sO 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 V0
trInh ti,r, thU tiic bO nhirn, bO nhim 1i ThrOng, PhO
phUng và tirong &rcmg thuc càc sO, ban, ngành;
UBND cap huyn.
Nghj djnh sO 29/2012/ND-CP ngày 12/4/20 12 cUa
Chinli phU vO tuyOn drng, sO dung và quãn 1' vien
chOc
HuOng din sO 1705/HD-SNV ngày 09/11/20 11 vO
trinh tij, thU wc bO nhim, hO nhim 1i TruOng, Phó
phOng và tirong throng thuOc các sO, ban, nganh;
UBND cap huyn.
HuOng din sO 1705/HD-SNV ngay 09/11/2011 V0
trinh tir, thU tiic bO nhim, bO nhim Ii TrixOng, Phó
phOngva thong throng thuc các sO, ban, nganh;

GHI CHU

SIT

HQ VA TEN

CH1TC VIJ/ DON V4 CONG TAC

KHUYET DIEM, HA&N CHE
chrc ti ncn dang cong tác

21

22

Trithng THPT Ngô May

Thiéu các thành phan: Giay kham
sCrc khOe; BiOn bàn lay phiau tin cüa
cOng ch(rc tai noi dang cong tác

Trumg THPT Phan BOi Châu

Thiéu các thành phan: Bién bàn lay
phiau tin cAa cOng chc tai nai dang
cong

Nguyn Vn Thành

Büi Van Minh
Tru&ng TUPT chuyên

23

Lé Cao Nguyen

24

Nguyn HOng Nga

Trircmg THPT Chu Van An

TruOng PhO thông DTNT Kon Turn
25

HO Thj Mai Ly

Thiéu các thành phan: Nhn xét cña
cap Uy ncyi cix tril

Thiau các thânh phan: Gi&y khám
sCrc khOe; Bàn ké khai tãi san
ThiAu các thành phAn: Bàn tv nhn
xét, dánh gin; Dánh giá hoàn thành
nhim viii trong th&i gian gitl chCrc
v; Xác nhn dt chuAn ngha nghip
giáo viôn; ChOng chi quán 1 nhà
nuOc ngch chuyén vién

Trung tam GDTX
26

ThOu GiAy khám sirc khOe

Trn Thanh Hal
TruSng PhO thông DTNT Kon p,,,

27

VIII

I

ThiOu GiAy khám sOc lthOe

vo van Quang

UBND cap huyn.
Hrning dn so 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 va
trmn1i tr, thO tic b6 nhim, hO nhim lai Tnrng, PhO
phong và tuong duang thuc các s, ban, ngành;
U13N1) cap huyn.
Hu(mg dn sO 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 va
trinh tir, thCi tiic hO nhim, bO nhim Iai ThrOng, PhO
phOng và tucmg citrong thuc các s?i, ban, nganh;
UBND cap huyn.
Huâng dk sO 17051HD-SNV ngày 09/11/2011 vO
trinh tV, thu t1c hO nhim, b6 nhim 1i TruOng, PhO
phOng và tucxng dixong thuc các s, ban, nganh;
UBND cap huyn.
Huông dn sO 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 va
trmnh tsr, thU ttc hO nhim, hO nhim lal TruOng, PhO
phOng và tuong dining thuc các sO, ban, ngành;
UBND cAp huyn.
HuOng dn sO 1705fHD-SNV ngày 09/11/2011 vA
trinh tij, thU tic hO nhim, hO nhim iai TruOng, PhO
phOng và ttrong dixong thuOc các sO, ban, nganh;
UBND cAp huyn.

HirOng dk sO 1705/Hi)-SNV ngày 09/11/2011 vO
trinh tr, thU tic hO nhim, hO nhim Ii TruOng, PhO
phOng và tuong throng thuOc các sO, ban, ngành;
UBND cap huyn.
lluOng dn sO 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 vO
trinh tsr, thU titc hO nhim, bO nhim lai TrirOng, Phd
phOng và tuong duong thuc các sO, ban, nganh;
UBND cap huyn.

SO Tài nguyen và MOi truOng

Nguyn CuOng

Phó TrirOng phông Khoáng san

Là van thing

Qua thOi hn b6 nhim nhung chua
cd kiOn vO vic tiOp tic hO nhim

1a
TruOng PhOng Tài nguyen nuOc

2

CO SO PHAP L' CUA HAN CHE, KHUYET
DIEM

Khoàn 3 DiOu 41 Nghj dinh sO 24/2010/ND-CP
ngày 15/3/2010 cUa Chlnh phU quy djnh V0 tuyOn
ding, str dmg và quân l cOng ch(rc

HuOng dn sO 17051HD-SNV ngay 09/11/2011 V0
ThiOu Bàn nhn xét dánh gin dãng
trmnh tsr, thU tic bO nhim, hO nhim 1i Truong, Phd
vién noi cix trñ, nhn xdt dánh gin
phông và tuong dining thuc các sO, ban, ngành;
cUa cap Uy ccr quan
UI3NT) cAp huyn.

8

Gill cHU

SIT

HQ VA TEN

CHUC VIJ/ DUN V!CONG TAC
Tnning Phông Khoáng San

3

Lê Vn Tan

4

Tran Anh Tuan

A

ThiOng PhOng Do dac Bàn d và
Vin thám

KHUYET DIEM,HAN CHE

CU SO PHAP L' CUA HAN CHE, KHUYET
DIEM

Thiu: GiAy khám sOc khöe, Quãn
I nhà nuàc, Dánh gia hoàn thành
nhiêm vu trong thai gian gi1 chUc
vu

HirOng dn s 17O5fHD-SNV ngày 09/11/2011 v
trinh ti, thO Wc b nhim, b nhim Ii TnxOng, PhO
phOng và ttxorng dixcing thuc các so, ban, ngành;
UBNI) cap huyn.

Không cô h so

Nghj thnh s6 24/2010/ND-CP ngay 15/3/2010 cOa
ChInh phU quy djnh v tuyan di,ing, sO ding và
quãn 1 cong chOc

Thiau: Nhn xét ni cix trO; Kê khai
tài san; Giay khám sOc khOe

HuOng dan so 1705/HD-SNV ngay 09/11/2011 v
trInh tir, thU t%lc bO nhim, bO iihim lai TrirOng, PhO
phong và tirong throng thuOc các sO, ban, ngành;
UBND cap huyn.

Thiau: Nh.n xét nai cix trU Nhân
xét dánh gia cUa phOng dang cong
tác

HLrOng dan sO 1705/1-ID-SNY ngày 09/11/2011 v
trinh tr, thU ti,ic bô nhim, bO nhim lai TruOng, PhO
phUng và tucing throng thuc các sO, ban, nganh;
UBND cap huyn.

ThiOu: KU khai tUi san; Giay khám
sOc khOe

HixOng dan sO 17051HD-SNV ngày 09/11/2011 va
trinh tsr, thu tVc bO nhim, bO nhim 1i Truang, PhO
phUng vU ttrong duong thuc cUc sO, ban, ngUnh;
UBND cap huyn.

Thiau các thUnh phan: Giay khám
sOc khOe; Bàn kU khai tUi san, nhn
xét dUng 'iUn
, v bàn
nhUn xét, dUnh gia cUa co quan

Nghj djnh sO 29/2012/ND-CP ngUy 12/4/2012 cUa
Chinh phU v tuyn ding, sO ding vU quUn I) viUn
chOc
HtrOng dk sO 17051HD-SNV ngUy 09/11/2011 va
trinh tir, thU ti,ic bO nhim, bO nhim Iai lrixOng, PhO
phong vU thong throng thuOc cUc sO, ban, ngUnh;
UBND cap huyên.

Phó Chanh Thanh tra sO
Ra ChAm Dm1-i

6

LU Van Dung,

Phó lrirOng PhOng Tài nguyen
nixOc

PhO Chánh Van phong
Phan Thanh Dào

IX

SO K hooch vU Dau tu
PhO GiUm d6c Trung tUrn XUc tian
dâu tir
TrAn Bang Niflh

X

SOYte
TnrOng phang Nghip vi Y
- Thiu Giay khUm sOc khOe, bàn kU
khai tUi sUn, y" kiOn cUa cap ày;
Dng Cong Lan
- ThOi gian bO nhim Ii qua 6 tháng

2

FloUng Van Bich

TnrOng phOng Nghip viii Dixçrc

Thiau Giay khárn sOc khOe, bàn
9

- WrOng dan SO I7OSfHD-SNV ngUy 09/11/2011 va
trinh tsr, thU ti,ic bO nhim, bO nhim Iai Tn.rOng, Phó
phông vU thong throng thuc cUc sO, ban, nganh;
UBND cap huyn.
- Khoán 3 Diu 41 Nghj djnh sO 24/2010/NB-CP
ngUy 15/3/20 10 cUa Chinli phu quy djnh va tuyan
dung, sO dung vU quUn 1' cOng chcrc
Quyat dinh sO 658/QD-SYT ngUy 0 1/9/2017 cila SO

GHI CHU

STT

HQ VA TEN

CHITC 'fIJ/ DON VI CONG TAC

Phó Chánh Thanh tra Sâ
Lé Van Tung

D Th An

Phé Truông phong K hoach - Tài
chlnh

5

Nguyn Dic Hoàng

Phó Giám d& Trung tam Pháp y

Nguyen Lun

Phó Giám dóc Trung tam Y t
huyn Kon Rey

Quach Ht1u Nam

Phô Giám dOc Trung thin Y tO
huyn KonPlong

Nguyen Xuân PhUc

PhO Giám d6c Trung tam
huyn Dk TO

6

8

tO

nhn xét dàng vién nai ci.r trü

CO S(% PHAP L' CUA HN CHE, KHUYET
DIEM
Y th ye ban hành quy ch b nhim, b nhim 1i,
luân chuyen, tü chüc, min nhim CCVC 1nh dao,
quan 19 vá dieu odçng, bit phái CCVC lam vic tai
các t6 chc, don vj thuOc và trrc thuc Sór Y t

Thieu bàn nhn xét dâng viên noi cir
trC, Giy khám s(rc khôe, bàn nhán
xét dánh gia cüa co quan

HuOng dn s 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 ye
lrinh tr, thu tizc bó nhim, b nhim 1i Tnthng, Phé
phông và ttrong throng thuc các sâ, ban, ngành;
UBND cep huyn.

Thieu Giây khám s(rc khóe

Hrnmg dn só 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 ye
trinh tij, thu t1tc b6 nhim, bó nhim lai Truông, Phó
phông và ttrong throng thuOc các sô, ban, nganh;
UIBND cep huyn.

IU1UYET DIEM, H3N CHE

Thieu: Bàn nhn xét dàng vién yj
Cu trU, Giáy khám sCrc khóe, bién
bàn iey phieu tin nhim.

Thi&i Chng chi quàn 19 bnh vin
Thieu Bang t6t nghip bác sT
chuyén khoa cap I (hoc thac si);
ChUng chi quan 19 nhà nuàc và
Biên bàn JOy phiOu ti ncii cong tác.
ThiOu Chüng chi quàn 19 nhà ntràc;
và Biên bàn lOy phiOu ti nai cOng
tác.

9
f)inh Ngoc PhirOc

PhO Giám dOc Trung tam Y tO
huyn Sa ThOy

10
Y Hão
BUi Tr9ng Tn

PhO Giám dOc Trung tam tO
huyn Kon Ry
PhO Giám dOc Trung tam y tO thành
phO

ThiOu Biën bàn lOy phiOu
cOng tác

j

j

ThiOu Biên bàn JOy phiOu j j
cOng tác và Nhn xét, dánh giá, biOu
quyOt cUa Ianh duo.
ThiOu GiOy khám sCm khOe; ChCrng
chi quàn 19 nhà nuOtc; Chng chi
10

Hir(mg den s 1705/HD-SNV ngay 09/11/2011 ye
trinh ti,r, thU tic b nhim, be thim Iai Truông, Phô
phông và tuong throng thuc các sv, ban, nganh;
UBND cep huyn.
Hirâng dk s6 1705/HD-SNV ngay 09/11/2011 ye
trInh tj, thU tic b6 nhim, b6 nhim iai Tniâng, Phó
phong và tuong throng thuc các sir, ban, ngAnh;
UBND cap huyn.
Huàng den so 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 ye
trinh t, thU ttc bO nhim, b6 nhim Iai Tnr&ng, Phó
phông và tuong throng thuc các sâ, ban, ngành;
UBND cOp hu n.
Huàng den si 1705/HD-SNV ngay 09/11/2011 ye
trmnh tir, thU tic bO nhim, b6 nhim lai TruOng, PhO
phOng và tuong throng thuOc các sOt, ban, ngành;
UBNI) cOp huyn.
QuyOt dinh sO 658/QD-SYT ngày 01/9/2017 cUa SOt
Y tO vO ban hành quy chO bO nhim, bO nhim 1i,
luân chuyOn, tOt chOtc, mien nhim CCVC Inh dao,
quàn ly và diOu odQng, bit phái CCVC tam yic tai
các tO chOtc, don vj thuc vàtr%rc thuOc Sr Y tO
QuyOt djnh sO 658/QD-SYT ngay 01/9/2017 cUa SOt
Y tO vO ban hành quy chO b6 nhim, bO nhiem 1i,
luau chuyOn, tOt chOtc, mien nhim CCVC lnh do,
quàn 19 và thOu odQng, bit phái CCVC lam vic ti
các tO chOtc, don vj thuc yà trrc thuc S& Y tO
HuOtng den sO 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 ye
trinh ti,r, thU tic hO nhim, bO nhim I?i TniOtng, PhO

Gifi CHU

STT

HQ VA TEN

CHUt VU! DON VJ CONG TAC

KHUYET DIEM, HN CHE
quân 1 bnh vién và Biên ban 1y
phiu ti noi Cong tác.

12
Phan Minh Ca

Phó Giam d& Trung tam
huyn Sa Thây

Thiéu Bàn tu nhãn xét dánh gin vã
t.thân xét cUa cap Uy

Y Gruih

PhO Giám dôc Trung tam y tê thành
pM

Thiu ChUng chi quan 1 bnh vin;
ChUng chi tin hQc và Nhn xét,
dánh gin cUa länh the s&.

Ngô Dtrc Fluy

Phó Giárn dc Trung tam Giám djnh
Y khoa

ThiUu So yUu 1' ljch; Giây khám
sirc khUe; Bàn kê khai tài san và
Nhãn xét, dánh giá cUa lath dao sâ.

A NhUm

Phó Giám dôc Trung tam
huyn Dak To

Thiu So yUu I' ljch; Giày khám
sCrc khUe; Nhn xét noi cu trU và
ChUng chi quàn 1' nhã nuàc.

Nguyn D(ic Hin

Phó Giám disc Trung tUrn Y th
huyn KonPlông

Thiéu Giáy kháni sirc khOe; ChUng
chi quán l nhà nuâc và Chüng chi
quãn 1i bnh viên.

Nguyan COng HiAu

PhO Giám dóc Trung tarn Y tO
huyn IaH'Drai

ThiOu Ch&ng chi quãn 1 nhà nuràc
va ChUng chi quãn l bnh viên.

13

14

15

16

17

te

Phó Giám dc Trung tUrn Y tU
huyçn NgQc Hoi
18

'S(

Thuong

CO SO PHAP L'' CUA HN CHE, KHUYET
phong v tuong duong thuOc các sec, ban, ngành;
UBND cap huyen.
Huàng dn so 1705/FID-SNV ngay 09/11/201 1 v
trinh tsr, thU tuc b nhim, b nhim 1ai Tnrâng, PhO
phông và tuong duong thuc các s, ban, ngành;
IJBND cap huyn.
I-liràng dn so 17051HD-SNV ngay 09/11/2011 v
trinh tsr, thU tic b nhim, b nhim 1i Truâng, Phó
phông v ftrcmg &rong thuc các sà, ban, nganh;
UBND cap huyen.
QuyUt djnh so 658/QD-SYT ngay 01/9/2017 cUa Sâ
Y tê v ban hành quy ché M nhim, bô nhim Ii,
luãn chuyn, tir chtIt, mien nhim CCVC lành dao,
quãn 1' và diUu odcng, bit phái CCVC lam vic t?i
can t6 chUc, don vj thuc và truc thuOc Sà Y té
Quyét djnh s 658/QD-SYT ngày 01/9/2017 cUa Sà
Y té ye ban hành quy chU M nhim, b nhim 1i,
luán chuyn, tCr chUc, mien nhim CCVC lành dao,
quànI và diéu odng, bit phái CCVC lam vic ti
các to chUc, don vj thu*c và trVc thuc Sà Y té
Hming dn so 17051HD-SNV ngay 09/11/2011 v
trinh tij, thu mc bô nhim, b6 nhim lai Tnrâng, Phó
phOng và thong ducing thu.c các sà, ban, nganh;
UBND cAp huyn.
I-Iuàng dan so 1705/HD-SNV ngày 09/11/2011 vA
trinh tr, thU tiic bO nhim, bô nhirn li Trung, PhO
phOng v thong duong thuc các sà, ban, nganh;
UBND cap huyn.

Chira tt nghiOp chuyen khoa I hoäc
thac si trâ IOn

Quyt djnh s6 44/2016/QD-UBND ngay
03/11/20 16 vA ban hUnh quy djnh diAu kin, tiOu
chuAn chCrc danh cap lruOng, cap Phó cUc don vi
thuOc vU tnrc thuc S Y tO; Trung phOng, PhO
TrirOng phOng Y tO thuOc UBND cUp huyn.

Trien khai thu tic bo nhiçrn 1i
châm so vài quy dinh

Nghi dinh s 29/2012/ND-CP ngUy 12/4/20 12 cUa
Chinh phu ye tuyen dvng, sir dting vU quán ly vien
chuc
Nghj dinh 29/2012/ND-CP ngay 12/4/20 12 cUa Chfnh
phU vA tuyAn diing, sr dimg vU quân 1 viOn chic

19

Lê Khac Anh

PhO Giám d,c Trung tUrn Y M
huyen Sa Thay

20

Y Gnmih

PhO GiUm dc Trung tUrn Y tA thanh
phô Kon Turn

TriAn khai thU tuc b
ch.m so vài quy djnh

nhiOm Iai

21

NgO Dirc Huy

Phó Giám dóc Trung tUrn GiUni djnh
y khoa

ThAn khai thU tuc b
chUm so vài quy dinh

nliiOm lai

11

Nghj djnh 29/2O12iND-CP ngUy 12/4/2012 cUa Chinh
phu ye tuyen diing, su dimg va quan ly vien chtrc

GHI CHU

STT
22

HQ VA TEN

A Nhôrn

CHC YVI DaN Vj CONG TAC
Phó Giám d6c Trung tam
huyn Däk To

te

KHUYET DIEM, HiN CHE
Trin khai thu ti,tc b
chm

12

nIiim

.

S(l PHAP L' CUA }LN CHE, KHUYET
DIEM
Nghj dinh 29120121ND-CP ngay 12/4t2012 cüa Chfnh
phü v tuyn dvng, sfr dmg và quãn 1 vién ch(rc

Gill CI11r

CONG HOA xA HOL CHU NGHiA VI?T NAM
Dc lap -Tie do - H9nh phiIc

UY BAN NHAN DAN
TINH KON TUM

PHIJ LIJC 2
THONG KE yE NGACH, V TRI VlC LAM, TIEU CHUAN CHIYC DANH DOt vOl CONG CHIYC, VIEN CHC LANH DO, QUAN L'

'FT Bc vi (On
12

Ch/sc vy
3

Nggch hin
gur
4

Theo tiCu chu/su ch/sc danh

Theo V tn vic lam

Theo lieu chu/sn ng8ch CC/bang CDNN (ngch) viOn rh/sc
Thi/su tiêu
C8n c/s pháp i
chun (v/s
trinh d/s)
6
5

Thrc trgng

Can c/s phdp I

7

8

KltOng ph/s hqp v/si ngych
thi/su shea VTVL (yOu
ngach cong chic là thanh tea

Quy/st djnh s/s 138/QD-UBNI)
ngiy 05/02/2018 c/sn UBNI) tinh
phO duyOt bàn rnO I/s cong viOc,
khung nang Irc theo vi tel vi/sc urn
cia S/s Y t/s

Th

trgng
9

Can c/s pháp I
10

S(JYT

Là Van Twig

Ph/s Chants Thanh Ira
S/s

ChuyOn viOn

2

NguyOn Van Hip

Chénti rr S/s

ChuyOn viOn
chinh

3

Nguy/sn B/sc Hi/sn

PGoTrungtamYt/s
buy/sn Kon PLông

Cinst'vi
swing throng

4

Va Minh B/sc

PGF) Trung tOns Pháp
y

CV vi TI)

QLNN,
ngoai ng,r

Thông sir s/s 11/2014/TT-BNB ngiy 9/10/2014 cüa B/s N/si vu quy d4nh
chOc daub, ma s/s ngych, tiCu chu/sn nghi/sp vi, chuyOn mon cic rigych cOng
ch/sc chuyOn ngành hush chinh;Thông tsr s/s 05/20 17/TT-BNV ngiy
15/8/2017 cOa B/s N/si s v/s sun dôi, b/s sung rn/st s/s di/su cia Thông tsr s/s
I 1/2014iTr-BNV ngiy 09/10/2014 vi Thông tsr s/s 13/2010/TF-BNV ngiy
30112/2010 cia B/s N/si v51 v/s lieu chu/sn ngjtiOp vu chuyOn rnôn, b/s nhi/srn
ngach vi x/sp hrc,ng d61 vol cic ngych cong chic chuyOn nginh birth chlnh
vi viOc t/s chic thi nông ngch cOng chic

Quy/st dtnh 56 1381QD-UBND
ngiy 05/02/2018 cia UBND tints
phO duyt ban rnO 5/s cOng viOc,
khung nãng ltrc thea vi tel viOc tim
cia Sa V s/s
Quy/st djnh s/s I 157/QD-UBND
ngiy
24/10/2018
cia UBND tints
KhOng dim bio hong viOn chic
(ho/sc ngych tuong duang) t6i v/s phO duy/st khung daub m51c vi In
viOc urn trong don vj st' nghi/sp cia
thi/su thea VTVL
soy t/s
KhOng phi hp v/si ngach t61
thi/su thea VTVL (yOu c/su
ngach cong chic ii elianis
vien)

Thi/su tin
hoc, ngoyi
ngir

Thông tu 561 l/2014/Tr-BNB ngiy 9/10/2014 cia B/s N/si vu quy dints
chic danh, mIs/s ngach, tiCu chu/sn nghi/sp vu chuyOn mon cic nggch cOng
chic chuyOn nginh hinh chinh;ThOng tsr s/s 05/2017/TT-BNV ngiy
15/8/20 17 c/sn B/s N/si vu v/s s/sad/si, b/s sung rn/st s/s di/su cia Thông In s/s
1 112014/TF-BNV ngiy 09/10/2014 vi Thông tsr s/s 13/2010/TT-BNV ngiy
30/12/20 10 cia B/s N/si va v/s liOn chum nghip vu chuyOn môn, b/s nhi/sm
ngych vi x/sp luong d/si v/si nc ngach cong chic chuyOn nginh hinh chinh
vi viOc t6 chic thi nãng nggch cOng rh/sc

Quy/st djnh s/s 44/2016/QDUBND ngiy
03/11/2016 v/s ban hinh quy djnh di/su
kiOn, TCCI) c/sp Trtr/sng, c/sp Ph/s cic don
Chtra c/s QLNN chuyOn vien
vi thu/sc vi ts-irc thu/sc S/s V t/s; TrirOng
ph/sng, Ph/s Tru/sng ph/sng Y s/s thu/sc
UBND cAp huy/sn

SO TAI NGUYEN VA MOt TRUVNG

Ro ChOns f);nh

2

PhanThanh Din

Ph/s Chinh Thanh tea
S/s

Ph/s tnixOng ph/sng
KHTC

Quy/st djnh s/s 233/QD-UBNi)
Ngach cong chCrc chira ph/s hçrp
ngiy 02/3/2018 cia UBND huh v/s
v/si ngach cOng rh/sc t6i thi/su
phO duyOt bàn mô là. cOng viCe,
theovjhniviOclirn(tith/si
khung nAng ipc vj tel vic lam cia
di/sm tbanh Ira)
S/s Tii nguyen vi MOi trtrOng

ChuyOn viOn

ChuyOnviOn

tin hoc,
ngoal ngfr

Thông six s/si l/20I4trF-BNB ngiy 9/10/2014 cia B/s N/si vii quy iljnh
rh/sc danh, ml s/s ngach, liOn chuAn nghi/sp vu chuyen mon cic ngach cong
chic chuyOn nginh hinh chinh;ThOng to s/s 05/2017/Tr-BNV ngiy
15/8/20 17 cia B/s N/si vu v/s s/sad/si, b/s sung rn/st s/s di/su cia Thông tsr s/s
ul/2014/TF-BNV ngiy 09/10/2014 vi Thông tsr s/s I3J2010/Tr-BNV ngiy
30/12/20 10 c/sn B/s N/si vu v/s ti/su chuAn nghiCp vu chuy€n rn/sn, b/s nhi/sm
ngych vi x/sp luong d6i v/si nc ngach cOng chic chuyOn nganh birth chinh
vi viCe t6 chic thi ning ngch cong chic

•'
-

r

ç•'

I

¶

-

-."., I -I,

•

•:-.

i •1_:LLF.

-

• •. 1f1•- -

•;

-h

I15I
I

••'_•

-.
A

Ill, -.'.

ifi

•.

I,• '

4.

I ..

-•,•I

-•

•';

. i.
J3:

.,.-

'F.

IT Hç vi tIn

3

Nguyln Quang Vials

4

Nguyin N Phurong

5

Nguyin Curling

Chic vy

!1ggch hin
g

Hang viôn chic (ngach tsnmg
diwng) khOng phi hp v/si you
cu hang viOn chic (bOo ngach
Cm sir
tuosig doong) t61 thi6u then v)
tn vilc lam
Hang viln chic (ngach tucmg
Thông tic lien Itch s6 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngiy 08/12/2015 cia throng) không phi hcip v/si yIu
POE) clii nhinh yin
Daichinhviln
phong ding k d6t dai
ngoas ngu BO TNMT, BNV quy djnh mi s6 vi uilu chu6n chic danh ngh& nghilp viln c6u hang viln chic (hoc ngach
hans IV
tuning dicing) t6i thiiu then vj
chic chuyln nginh Dja chinh,
huyln Dak Hi
tn vile urn

Chuyln viOn

isgoai ngii

Cia ci phip I

Thc tr9ng

Can ci phip I

Quy6t dIals st, 1154/QE)-UBND
ngiy 24/10/2018 phI duylt khung
danh misc vi tn vi/sc lists bong cáo
DV usc nghilp cong lip thuOc SO
TNMT
Quy6t dlnh s6 I 154/QD-UBND
ngiy 24/10/2018 phI duylt khung
danh misc vj fri vilc urn bong cáo
DV sic nghip cong 1ip thuOc SO
ThMT

Thông tic a6 11/2014/TT-BNB nghy 9/10/2014 cia BO NOi vii quy d)nh
chic dnnh, ma s6 ngach, tilu chu8n nghilp vii chuyln mOn cm ngach cOng
chic chuyIn nginh hành chinh;ThOng tics6 05/2017/Tt'-BNV ngay
15/8/2017 cia BO NOi vii vi s/ca dii, b6 sung mOt s/s diiu cia Thông tic Si
11/2014/TT-BNV ngiy 09/10/2014 vi Thông tic si 13/2O1OTTT-BNV ngiy
30/12/20 10 cia Bli NIl v' vi tilu chum nghilp vii chuyln mOn. hi nhilm
ngach vi xip tuning dii v/si cáo ngach cOng cit/cc chuyIss nginh hinh chinh
và vile t6 chic thi ning ngach cOng chic
SI) TAI C}HNH

II!

I

Thirc trgng

POE) clii nhixth Van
phing slang k dt dai
tlsinh ph6

Phó tricOng phOng

Thea tiêu chun chic danh

Thea VI tn vic urn

Theo tiêu chun nggch CC/hgng CDNN (ngch) vim chic
Thiu tiu
Can cu phap I
chun (v
trinh dO)

Quich This Long

Ph6 TricOng phOng

Chuyln vlen

Trinh dl
ngoai nitu
bOo 2

Thông tic sit 1/201411'T-BNB ngiy 9/10/2014 cia BO NIl vii quy djnh
chic danh, mA si ngach, tilts chum nghilp vii chuyIn mon cic ngach cong
oh/cc chuyIn nginh hinh chlnh;ThOng ticsi 05/20171rF-BNV ngiy
15/8/2017 c/ia BI Nh vi vi s/ca dii, hi sung mIst ai dim cia Thông tins6
1/2014/TF-BNV ngiy 09/10/2014 vi Thông tic Si 13/2010/TF-BNV ngiy
30/12/2010 cia Bh Nh vii vi tilts chum nghilp vii chuyln mon. lii nhilm
ngach vi sip luning dii v/si cic ngach cong chic chuyln nginh hinh chinh
vi vilc ti chic thu ning ngach cong chic
UBNDHUYNDAKTO

IV

Nguyln Via Sic

TriiOng phOng Tu
phip

Chuyin vim

2 11th Van Trang

FTP Iii chinh Ki
hooch

Ki loin vien

v

Hoing Trong Quing

Ph/s TP Kirth ii Ha
tang

Tin hc

Thông tic Si 11/2014/TT-BNB ngiy 9/10/2014 cia BI Nh vii quy djnh
chic danh, ma ii ngach, tilts chum nghilp vii chuyln mon cáo ngach cong
chic chuyln nganh hinh chinh;Thông tics6 0S/20171T1-BNV ngiy
15/8/20 17 cia Dl N(i vi.! vi s/ca dii, bi sung mIst Si dim cia Thông tic si
I 1/201411'T-BNV ngiy 09/10/2014 vi Thông tusi 13/2010TtT-BNV ngiy
30/12/20 10 cia BI NIl vii vi tilu chuOn nghilp vii chuyIn mon. bi nhilm
ngach vi sip luring dii yen cic ngch cOng chic chuyln nginh hints chinh
vi vilc ti chic thi sing ngach cong chic

Ching clii
Thông tic si 09/2OIOITT-BNV ngay 11/9/2010 cia B(i Nh vs ban hints tilts
BD nghiip
chum nglsilp vii cic ngach cOng chic chuyln nginh ki tom, thui, his
vii ngach ki
quail, dir triO
loin viOn.
tJBND HIJflN IAHDRAI
Thông tics6 11/2014/TT-BNB ngiy 9/10/2014 cia BI NIsi vii quy djnh
chic danh, ma si ngach, tilts chum nghilp vii chuyln mOn cáo ngach cOng
chic chuyIn nginh hints chinh;Thông tic si 05/2017/TTBNV ngiy
Ngoai ngiO 15/8/2017 cia BI Nh vii vi sia dii, lii sung mIt si diiu cia Thông tics6
11/2014/TT-BNV ngiy 09/10/2014 vi Thông tic si 13/2010/TF-BNV ngiy
blc 2
30/12/20 10 cia BI Nh vii vi tilu chum nghilp vii chisyln mon. hi nhilm
ngach vi xip luring dii v/si cáo ngach cong chic chuyIn nganh hinh chInh
vi vilc ti chic thi ning ngach cOng chic

Ngoai ngiibic 2

Quyit djnh 39/2017/QD-UBND ngiy
22/8/2017
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Chic vy

Ng8ch hi/in
gill

Thyc tryng

PIth Chinh VP

ChuyIn vim
can d/ing

4 Li Xuin Dgi

Phó Tnrông B/i
Truy/its thanh Truy/in
husth

01.007(nhan
vim ki thu/it

2 A Thanh S/ic

3 Nguy/n Van Son

4

YH8ngHanh

PTP Din tc

Ti' Lao d/ing TBXH

Ti' Kinh t/ isa t/ing

Tru/ng ph/mg VI-ITT
huyn

Chuyin

can

Cm ci phip l

Quy/it d(nls s6 I 132/QD-UBND
Hang vim chin (ngach tirong
ngIy 24/1012018 c/ia uBND ibis v/i
throng) chtra pith hop theo h5
phi duy/it khung danh muc vi tn
vi/ic 1/rn (ngach I/i thi/iu ii
vi/ic 1/ni trong don vj sy nghi/ip cüa
chuyin vim)
UBND huvin IaHdrai
IJBND HUVN DAK GLEI

QLNN
ngach
Chuyin
vim,

Thông tsr s8 I l/2014/Tr-BNB ngày 9/10/2014 cia B/i N/i vii quy dnh
chin danh, mis6 ngach, thu chu/in nghi/p vi chuyin rn/in cic ngach cong
ch(zc chopin ng/nh h/nh chinh;Thong tsr s6 05/2017/fl-BNV ng/iy
15/8/2017 cia B/i N/i vi v6 s/ia d6i, b6 sung rn/its6 its/u c/ia Thông hi SO
11/2014/TT-BNV ngiy 09/10/2014 v/i Thông tsr s6 I3/2010/TT-BNV agiy
30/1212010 ca B/ N/i vu v/ tilu chu/in nghi/ip vu chuyin mon. b/i nhi/im
ngach vi sc/p liwmg d6i v/ri c/c ngach cong chuc chuyin nganh h/nh chinh
v/i vi/ic t6 eli/ic liii fling ngach cong chin

QLNN ngach CV

Quy/t djnh s/i 40/2016/QD-UBND ngiy
28/9/2016 cia UBND tlnh v6 ban h/nh
di/u ks/in, lieu chu/in CD Truing ph/rag,
PTP v/i tuaag throng thu/ic Ban Din I/c;
Tnt/mg ph/mg, Phi? Truông phOng Din 1/c
thu/ic UBND c/ic huy/in, th/inh ph6

Quy/it djnh s6 l0/2017/QD-UBND ngay
22/2/2017 cia UBND tbnh v6 ban h/nh
Trung c/p 1 lu/in chinh tij; di/u ki/in, tiiu chu/in Tnt/mg ph/mg, PTP
Ch/nig clii b61 dir/mg theo v/i tuang duong thu/c 56, Inn/rag, PhO C/c
don vj trt9c thu/ic Si? Lao 4/ag TBXH;
TC laths dao c/p ph/ag
Inn/mg ph/ag, PTP Lao 4/mg TBXH
thu/ic UBND c/c huy/in, th/mh ph/i

ChuyIm vim

Chuyin

Thuc trgng

Quy/t d4nh s6 247/QD-UBND
Nggch chsra phu hqp v/ri quy ng/iy 7/3/2018 c/ia UBND tinh v/i
phI duy/it b/in môt/i cong vi/ic,
diith ngach t6i thi/iti theo vi lii
vi/ic urn (ngach t61 thu/u chuyin khung flIng lyc theo til vi/ic urn
vim)
trong cci quan h/nh chlnh thu/ic các
buy/in Inn dja bàn tlnh

VI

Li Vlsi Th/i

Can ci? phip I

Quy/it dlnli s6 I 1321QD-UBND
Ng8ch chira ph/i hap 'iai quy
ng/iy 24/10/2018 cüa UBND tlnh
dnh ngach tiSi th16u theo vi fri
phI duyit khung danh muc vi lii
%i/ic urn (ngach t6i thu/u chuyia
vi/ic lam trong dn sir nghip cüa
VICII)
UBND huy/in laHdrai

15a.204
2 Nguy/in ThI H6ng Lan PTP Lao 1/ing TBXH (GVTH chinh)

3 Nguy/n Ho/il Nuns

Theo lieu chun chtic danh

Thec Vjtri vic jim

Theo tiiu chun ngch CC/hng CDNN (ngch) viên chi?c
TM/in luLl
Cm ci phip I
chu/in (v/i
trinh d/i

QLNN
ngych
Chuyin
vim,

Quy/t ct(nh s/i 25/20171Q0-UBND ngiy
25-5-20 17 c/ia UBNE) tinh ban hành 41/u
ki/in, lieu chu/im ch(rc danli Tru/ng, Phô
Trung c/p chinh hi; QLNN
don vj thu/ic v/i trrc thu/ic Si? Xiy dung;
chuyin vim chinh
Tnt/mg phông, PhO InsT/mg phOng Kinh t8
Hg t/ng thu/ic IJBND c/c huyn; Tru/ng
phong, PIP qu/in ly do thl thu/ic UBND
th/inh ph/i Kon 1mm

Thông tin s6 11/2014/IT-BNB ngiy 9/10/2014 c/ia B/i N/i vii quy djnh
chôc damh, mis/i ngach, lieu chu/in nghi/ip vii chuyin rn/in c/ic ngach cOng
chCrc chuyin op/nh h/nh chimh;ThOng tins6 05/2017/TT-BNV
15/8/20 17 cia B/i N/i vu v/ s/ta 4/il, b/i sung rn/it s/i 4i8u c/ia Thông tin SO
I 1/2014/TT-BNV ng/iy 09/10/2014 v/i Thông tsr S6 13/2010111'-BNV ngiy
30/12/2010 c/ia 8/N/il vii v/i tim chu/i.n ngliip vii chuyin rn/in, b6 mhim
nggch vi X/p lsromg 46i v/ri cic nggch cOng ch(rc chuyin nganh h/nh chinh
v/i vic I/i chirc tisi ning ngach cong ch(sc

Quy/t djnh s/i 247/QD-UBND
ng/iy 7/3/20 18 c/ia UBND tlnh V6
Nggch cOng chinc không ph/i
phi duyt b/in rn/i t/i cong vic,
hap v/i ngach cOng chin t8i
thi/iu yin cAu theo v( sri vi/ic I/rn kisung nang lire thco vi tn vic I/rn
(ngach I/il thi/u chuyin vim) trong cci quasi h/nh chinh thu/ic c/ic
hopn tnin dja b/n tinh

Quy/it dlnh a/i 12/20 17/QD-UBND ng/y
Ngach cong chin chua 4/rn
22/2/20 17 c/ia uBND tinh quy djnh di/iu
Ho di/u Id/in, thu chu/in
ldm, liiu chu/in chin danh Inn/mg ph/ag,
ch/ic damh Trirâng ph/mg
PluS tnn/rmg phOng thu/ic Si?; Iris/mg, Phó
(quy dlnh ph/i 1/ cOng chin
don vj tri,rc thu/ic 5/Vlsi hOa TTDL;
dung guS ngach chuymn vim
Inn/mg phOng, PH TP vAn hôa v/i Thông
In/r lin)
tin thu/ic UBND c/ic huyn, thàmh phó
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TI' Hç vi ten

5 NguyCn VAn Binh

Chuc vI

P01) tiung tim
(IDNN-GDTX huyCn

Ng9ch hin

C8n cir pháp l

Thyc trng

C8n Cu phip I

15a202

UBNDHUYNKONRAY

Ding With PhO

2 BiOn 1)/i Kim

3

Thgc trng

Hang ch%zc danh ngh nghip Quyt dIals 1 138/QD-UBND ngiy
(ngach tuang duang) chun dam 24/10/2018 cOn UBND tUsh V
bàn then yCu cu cOn vj lxi viCc viCe phi duyCt khung danh mc vi
tim ( yCu dii chuyin vi€n hoc th viCe urn Irong cic dan vj sr
tixang thxang, tuy nhiin hiCn giil nglsiCp cong lip cOn (Jy ban nhin
din huyCn 1)8k Glei
cO Irish dO cao dng)

VII

I

Theo lieu chun chóc danh

Theo Vttri vic lam

Thea tilu chun ngch CCThgng CDNN (ngach) viên chüc
Thiu lieu
C8n cá pháp l
chun (v
trinh d)

Dinh VAn Huong

4 Nay Y (hfflih

5 VO Tu8n Quin

Ph/s TnzOng ph/mg
VF1Tr huyCn

Quyt djnh a6 12/2017/QD-UBND ngiy
Ngch cOng chile chira
Quyt dinh a6 247/QD-UBND
22/2/2017 c/ia uBND 1mb quy dlnh di6u
ngiy 7/3/2018 c/ia IJBND tush vC bàn diu haiti, tim chu6n kiCn, tiCu chuAn chCzc danh Tnthng ph/mg.
Ngach cOng chOc không phO
chile danh lruOng phOng
phi duyCt bàn siiô là cOng viCe,
hp v/si nggch cOng chile t6i
Ph/s truOng phOng thu/ic SO, TruOng. Ph/s
thiu yOu c6U theo Vi In viCe han khwig cOng Il/c theo vi In v,c lain (quy djnh phii Ii cOng cO/ic
dan vj tn/c thu/ic S/s VAn hOa TTDL;
(ngach 16i thliiu chuyOn vim) Inong ca quan hinh chlnh thu/ic cic dang gill ngach chuyin
Truing ph/sag, Ph/s TP vAn bOa vi Thông
tn/s ICn)
huyCn IrOn dia bàn tUsh
tin thu/ic UBND cic huyCn, thinh ph8

Truing phOng Y t8

Quyt djnh s8 44/2016/QD-UBND ngiy
03/11/2016 V8 ban hinh quy djnh di8u
kin, TCCD c8p Truing, c8p Ph/s cOn dan
vj thuOc vi tn/c thu/ic SOY t8; Tnthng
ph/mg, Ph/s Trir/sng phi/sag Y t8 thu/ic
IJBND do hay/n

TnszOng ph/sag V}11"l'
ChuyOn vim
huyCn

PTP NOng nghiCp
PTNT

PTP Tim nguy/n vi
MOi tnt/sag

Trung c6p L luOn chinh tn

Chuyén viCn

Chuyin vim

Chuyin vain

Tin hoc

Thông lu s6 I I/20141FT-BNB ngiy 9/10/2014 cua B/i NOi vu quy djnh
chirc danh, mA s6 ngach, ti/u chu8n nghiip vl,l chuyOn mOn cOn ngach cOng
chOc chuyCn nginhi hinh chicah;ThOng ties6 05/2017/TF-BNV ngiy
15/8/2017 cOn B/i N/il v v8 s/ia d6i, b6 sung rn/it s8 di8u c/ia Thông tu s6
I 1/2014/TT-BNV ngay 09/10/2014 vi ThOngtu S6 13/2010/TT-BNV ngiy
30/12/2010 c/ia B/i Ni vu v8 ti/u chu8n nghi/ip vu chuy/n mOn. bô nhi/m
ngach vi x8p hizang d81 viii cic ngach cOng chcrc chuymn nginh hinh climb
vi viCc t6 chtic thi cOng ngach cong ch(rc

Tin hoc

Thông liz s6 1I/2014/TF-BNB ngiy 9/10/2014 cun B Ni vu quy dlnh
ch/zc danh, mA s8 ngach, ti/u chu6n nghi/ip vu chuyCn mon cic ngach cong
chuc chuyCn ngành hinhs chmnh;ThOng tie 56 05/2017/TT-BNV iigiy
15/8/20 17 c/ia B/i Ni vu v8 sian d8i, b6 sung rn/it s6 d18u c/ia Thông ties6
11/2014/TT-BNV ngiy 09/10/2014 vi Thông tie S6 13/2010/TT-BNV ngiy
30/12/20 10 c/ia B/i Ni vu V8 ti/u chum nghiip vu chuyCn mOn. b8 nhim
ngach vi xp luang d61 v/si cic ngach cOng chuc chuyin nginh hsinh chlnh
vi viCe t6 chiec thi cOng ngch cong chin

Tin hçc

Thông ties6 11/2014/TF-BNB ngiy 9/10/2014 cOn B/i Ni vu quy dials
chile danh, mA 56 ngach, ti/u chu8n nghuip vu chuydn mOn cãc ngpch cOng
ch/rc chuyCn nginh hinh chinh;ThOng tie s8 05/20 I7fFT-BNV ngiy
15/8/2017 cua B/i Ni vu v8 sun d6i, b6 sung ni/it s6 418u c/ia Thông ties6
11/20141fl-BNV ngiy 09/10/2014 vi Thông l's! S6 13/20101rF-BNV ngiy
30/12/2010 c/ia B/i N/i vu v8 ti/u chuM nghiCp vu chuyCn mOn. b6 nhi/im
nanch vi x8p Iuang d6i v/si cic ngach cong chOc chuyCn nginh hinh chinh
vi vic t8 ch/rc thi cOng ngach cong chuc
UBND HUYN KON PLONG

VIII

D6TKimLoan

Ph/s ph/mg Lao dOng
TBXH

Theo Quyit d;nh sO 10/2017/QD-UBND
ngiy 22/2/2017 c/ia UBND tUsh ban hinh
diM hi/in, TCCD Truing, Phii phong
mi8u Chung chi l8nh dn
thu/c SO, TneOng, phó cOn stan vi true
cap phông
thu/ic SO Lao dOng TBXH; Truing ph/sag,,
Ph/s TP Lao d/ng TBXH thu/c UBND cic
huy/n, Thinh ph6

Chuy/n vain

4

TI' H9 vi tin

2

3

4

Nguy6n Minh Cmli

Nguy6n LO Thu

ChiuVànLdrn

Chic vii

Pho phOng Tie phip

PP Tii nguyln MT

Ng9ch hiOn

Chuyin vim

Theo tiôu chugn ngch CC/hng CDNN (nggch) viOn chic
Thiu tiOu
CIn cit phip I
chuAn (v
lrinh 40)

Cia ci phip I

Thyc tr9ng

Cia ci phip I

Quy6t dnh S6 247/QB-UBND
Nguch t6i 1hi6u khOng dim bOo ngiy 7/3/20 18 cia UBND tinh V6
phI duy0t bin mO tO cong vic,
then quy djnhi (PhO TneOng
phOng phil có nguch t6i thi6u Ii khung nlng lye thco vj lii vic urn
trong Ca quan hinh chinh thuOc cia
chuyin viln).
huy0n lien dja bin linh

COn sti

Quy6t dlnh s6 247/QD-UBND
Ngach t61 thi6u không dim bio ngiy 7/3/2018 cia UBND tlnh v6
phI duyt bàn mO tO cong viOc,
theo quy djnh (Ph/u Tnioiig
phOng phii c/u ngach t61 th16u Ii khung ning ltrc theo vj Iii vile jim
trong Co qunn hinh chinh thuOc cic
chuyCn vilu).
huyln trIn dja bàn tlnh

PP Iii chlnh K6
hoach

S(I THONG TIN VA TRUYEN THONG

Nguy6n T Minh
Nlt

3

Thyc 1r9ng

Thông ties6 I l/2014/TF-BNB ngiy 9/10/2014 cia BO Ni vu,i quy djuiis
chic danh, ml s6 ugych, tiiu chu6n nghip vi,i chuyin mon cia ngach cong
chic chuyin nginh hinli chinh; thông tie s6 05/2017/Tf-BNV ngiy
Th16u trinh
15/8/2017 cia BO NOi vu v6 sin 46i, b8 sung môt s6 416u eisa Thông lit
dO ngoai
ngB (hoc 11/2014/TF-BNV ngay 09/10/2014 vi Thông tie s6 13/20 l0Tfl'-BNV ngiy
ti6ng DTS) 30/12/2010 cia BO NOi vu V6 tile chuAn nghi0p vu chuyln mOn. bô nh10in
ngach vi x6p luqng 461 voi cia ngach cong chic chuyln nginh hinh chinh
vi viOc t6 chic thi ning ngach cong chic

ix

2

Theo tiêu chun chic danh

Theo Vjtri viOc urn

PIP Bun chinh VT

TiM T Thu Huy6n

PTP thông tin bio clii
xu61 bàn

Tr6n T Tuy6t

Ph/u Chánh Thanh fra
SO

ChuyCn

CC ngoai
ngi chua
dim bio
(ti6ng anh
ao tiép),
tuy nhiin
hiln nay
dang di hc

Thông tie s8 I 1/2014/TT-BNB ngiy 9/10/2014 cia BO NOi vu quy dlnh
chin danh, ml s6 nggch, tilu chu6n nghilp vp chuyin mon cia ngach cOng
chic chuyln nginh hinh chinh; thông tus8 05/2017/TT-BNV ngiy
15/8/2017 cia B(i N0i vu vi sum d6i, b6 sung mÔt s6u 416u cia Thông tie s6
I I/2014m-BNV ngiy 09/10/2014 vi Thông tu s6 13/2010-BNV ngiy
30/12/20 10 cia BO NOi vu vi tilu chuM nghilp vu chuyln mOn. b6 nhilm
ngach vi vip luang 461 v/ui cia ngaeh cong chic chuydn nginh hành chinh
vi vi(c t6 chic thi nang ngach cong chic

I ngiy
Quyt djnh sã 26/20 17/QD-U
25/5/2017 cia UBND tinh vi
PTP
Chum c/u tminh 40 Ngoai ngO 4i6u kiln, liOn chtsin chic danh
vi
vi hung duung thuOc SO
hung duung bc 2
Tniy6n thông; TruOng, Phô cic ' vj trIm
truy
,,Ong
thuOc So Thông tin

Chuyin •

Thông tie sô 11/2014/Tt-BNB ngiy 9/10/2014 cia BO NOi vu quy dinh
chic danh, ml s6 ngych, tilu chuM nghilp vu chuyln mOn cOc ngach cong
chic chuyen nginh hinh chinh; thông tie vi 05/2017111'-BNV ngiy
th16u CC
ngogi agO 15/8/20 17 cia BO NOi vu vi sin 461, b6 sung mOt s6 diM cia Thông tie vi
(nhung hOn 11/20 I41Tl'-BNV ngiy 09/10/2014 vi Thông Eu 5613/20 I0/TF-BNV ngOy
ding di hoc) 30/12/20 10 cia BO NOI vi,i vi tilu chuM ngbiip vu chuyin mOn. b8 nhilm
ngach vi vip luang 46i v/ui cic nglch cOng chin chuyin nginh hinh climb
vi vic 16 chin thi nang ngach cong chic

Quyét djnh vi 26/2017/QD-UBND ngiy
25/5/2017 cia UBND tlrth vi ban hinh
Chum c/u lzinh dO Ngoai ngi diM kiln, tilu chuM chic danh TP, PTP
vi hong duong thu(uc SO Thông tin vi
tuang dirang hOn 2
Truy6n thông; TruOng, Ph/u cia don vi trIm
thu(uc SO Thông tin 11uy6n thông)

ChuyIn viln

Quyit djnh s6 197/QD-UBND
Ngach cong chic chum phi hIm
ngiy 13/2/20 18 phi duylt bàn mô
voi ngch t6i thi6u theo
Ii côn vile, khung nang lye theo
vile urn (ylu cAu ngych tól
VTVL cia SO Thông tin vi Truy6n
thi6u thanh Ira vim)
thông
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