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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ NỘI VỤ 

      Số:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Kon Tum, ngày       tháng 4 năm 2020 
                                         
 

 

THÔNG BÁO 

V/v tham mưu nội dung trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 

(về công tác tổ chức - cán bộ) 

 

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm 

kỳ 2016-2021 (Quy chế số 05-QC/TU ngày 28/01/2019 của Tỉnh ủy Kon Tum);  

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-SNV ngày 18/3/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc Sở và quy 

chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum; 

 Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-SNV ngày 04/3/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở 

Nội vụ; 

Để đảm bảo thực hiện Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Ủy ban 

nhân dân tỉnh và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác đã được Ban cán 

sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Kết luận tại Văn bản số 398-KL/BCSĐ ngày 

05/12/2018, Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu: 

1. Các Phó Giám đốc và Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 

Sở thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ 

trong quá trình tham mưu, đề xuất, tổng hợp nội dung trình Ban cán sự đảng 

Ủy ban nhân dân về công tác tổ chức - cán bộ. Cụ thể: 

- Các nội dung tham mưu, đề xuất tổng hợp trình Ban cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Tỉnh ủy về công tác tổ chức - cán bộ 

của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở phải được Phó Giám đốc phụ 

trách xét, phê duyệt1 (bằng Văn bản giấy theo chế độ Mật, không chuyển trên 

hệ thống I-Office) trước khi chuyển Phòng Công chức, viên chức tổng hợp 

trình tập thể Lãnh đạo Sở. 

- Trưởng phòng Công chức, viên chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

việc tổng hợp nội dung trình tập thể Lãnh đạo Sở xem xét cho ý kiến, quyết 

định; chủ động báo cáo, đề xuất đối với nội dung chưa rõ hoặc chưa đảm bảo 

(nếu có) để tập thể Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định; tổ chức lập và lưu biên 

bản hồ sơ, phiếu biểu quyết về các nội dung công tác cán bộ theo quy định. 

2. Về thời gian: 

- Tập thể Lãnh đạo Sở họp để xem xét cho ý kiến đối với các nội dung 

trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh vào 14h chiều thứ 5 hàng tuần.  

                                                 
1 Theo Quyết định số 60/QĐ-SNV 



2 

 

Trường hợp Lãnh đạo Sở bận công tác, không đảm bảo số lượng (trên 

50%) thì không tổ chức họp; Trưởng phòng Công chức, viên chức gửi xin ý 

kiến trực tiếp và tổng hợp kết quả chung (các nội dung được trên 50% ý kiến 

thống nhất); báo cáo lại các nội dung chưa được thống nhất vào Tuần kế tiếp. 

- Các cơ quan, đơn vị chuyển nội dung trình cho Phòng Công chức, viên 

chức chậm nhất 11h ngày Thứ 4 hàng tuần. Các nội dung chuyển sau thời gian 

trên sẽ được tổng hợp, trình Lãnh đạo Sở vào kỳ họp kế tiếp; 

Trường hợp cần thiết, Phó Giám đốc Sở phụ trách chuyên môn trực tiếp 

báo cáo Giám đốc để tổ chức họp (sau khi giao ban cơ quan hàng tuần vào 

sáng Thứ 6) hoặc đề nghị Giám đốc giao Trưởng phòng Công chức, viên chức 

gửi lấy ý kiến tập thể Lãnh đạo Sở (bằng Văn bản hoặc qua hệ thống I-Office, 

Email công vụ) để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung cần kịp thời trình 

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Báo đến các Phó Giám đốc và Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực 

thuộc Sở biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Sở; 

- Trưởng các cơ quan, đơn vị;  

- Lưu VT, TTr.  

 

TL. GIÁM ĐỐC  

           CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Tuấn 
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