
 

Kính gửi:  Ông Lê Viết Sĩ, thôn Kon Rờ Bàng 1, 

xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum. 

 

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Sở Nội vụ nhận được đơn kiến nghị của ông 

Lê Viết Sĩ, cư trú tại thôn Kon Rờ Bàng 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum 

(đơn đề ngày 17/11/2021) kiến nghị về việc: “Tại Văn bản số 3250/UBND-

KTTH ngày 13/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn cho ông Phan Chí Bảo 

chậm nhất đến ngày 31/10/2021 phải đến Phòng Tư pháp thành phố Kon Tum 

để nhận việc, nhưng đến ngày 17/11/2021 ông Phan Chí Bảo vẫn không đến 

nhận; Phòng Tư pháp thành phố đã liên hệ qua điện thoại với ông Phan Chí 

Bảo và ông Bảo cho biết không về nhận việc tại Phòng Tư pháp thành phố theo 

Quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ. Đề nghị xem xét công nhận cho ông (Lê 

Viết Sĩ) được trúng tuyển theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 17 Nghị định số 

138/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ”. 

Sở Nội vụ trả lời như sau: 

Trên cơ sở báo cáo về việc ông Phan Chí Bảo không đến nhận việc, căn 

cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ1(có hiệu lực từ 

ngày ký), ông Phan Chí Bảo đã hết thời hạn được gia hạn đến cơ quan nhận việc 

theo Văn bản số 3250/UBND-KTTH ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum, Sở Nội vụ báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hủy 

bỏ quyết định tuyển dụng công chức năm 2020 đối với ông Phan Chí Bảo (tại 

Văn bản số 3118/SNV-CCVC ngày 22/11/2021). 

Ngày 25/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản 

số 4215/UBND-KTTH thống nhất hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức đối 

với ông Phan Chí Bảo, giao Sở Nội vụ thực hiện theo quy định. 

Trên cơ sở ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất hủy bỏ 

quyết định tuyển dụng công chức đối với ông Phan Chí Bảo, Sở Nội vụ đã ban 

hành Quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức đối với ông Phan Chí 

Bảo2. Việc xem xét ông Lê Viết Sĩ có kết quả thấp hơn liền kề so với kết quả 

của ông Phan Chí Bảo được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

                                                 
1Tại Mục V của Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định điều khoản áp dụng như sau: “1. Quy định này được áp dụng thống nhất trong toàn 

quốc.....”; 3. Tạm thời không áp dụng các quy định tại khoản 1 Điều 1  của  Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của 

Chính phủ và các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ....”. 
2 Quyết định số 459/QĐ-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ. 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ NỘI VỤ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /SNV-TTr    Kon Tum, ngày tháng năm 2021 
 

V/v trả lời đơn kiến nghị, phản 

ánh của ông Lê Viết Sĩ 
 



2 

Sở Nội vụ báo để ông Lê Viết Sĩ biết./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, PGĐ Sở Nội vụ; 

- UBND thành phổ Kon Tum; 

- Phòng CCVC, Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT,TTr. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Lê Viết Nam 
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