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KẾT LUẬN  
Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo 

theo Quyết định số 93/QĐ-SNV ngày 18/02/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ 
 

 

 Thực hiện Quyết định số 93/QĐ-SNV ngày 18 tháng 02 năm 2022 của 

Giám đốc Sở Nội vụ về việc Thanh tra ngành Nội vụ theo Kế hoạch năm 2022 
tại Sở Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 08/KH-ĐTTr ngày 13/4/2022 của 
Trưởng Đoàn Thanh tra đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt về thanh tra 

công tác Nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Xét Báo cáo số 18/BC-ĐTTr ngày 02/6/2022 về kết quả thanh tra của 

Trưởng Đoàn Thanh tra; Văn bản số 35/SGDĐT-TCCB ngày 09/6/2022 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo về tham gia ý kiến Kết luận thanh tra công tác Nội vụ năm 

2022 tại Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Giám đốc Sở Nội vụ Kết luận những nội dung như sau: 

PHẦN A: KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, TỔ CHỨC HOẠT 
ĐỘNG CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo 

dục và đào tạo ở địa phương theo Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 
12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum; 

Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum 
về tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum. 

1. Về cơ cấu tổ chức đơn vị hành chính 

Năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo có 10 đơn vị hành chính, gồm: Văn 

phòng, Thanh tra, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng 
Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Phòng Giáo dục Trung học, Phòng Giáo dục 

Thường xuyên - Chuyên nghiệp, Phòng Giáo dục Dân tộc, Phòng Chính trị, tư 
tưởng và Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin. 

Triển khai thực hiện Chương trình số 51-CTr/TU ngày 09 tháng 02 năm 
2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng1, Sở 
Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền tổ chức lại các 

đơn vị hành chính thuộc sở, gồm có 07 đơn vị hành chính: Văn phòng, Thanh tra, 
Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Giáo dục Mầm non - 
Tiểu học, Phòng Giáo dục Trung học, Phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục 

chuyên nghiệp. 

                                                 
1 Về “Một số vần đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả.” 
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2. Về cơ cấu tổ chức đơn vị sự nghiệp 

Năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo có 33 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

Triển khai thực hiện Chương trình số 53-CTr/TU ngày 21 tháng 02 năm 
2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV về việc thực hiện Nghị 

quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung 
ương2, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền tổ 

chức lại các đơn vị sự nghiệp, gồm có: 30 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: 
01 trường THPT chuyên, 09 trường phổ thông dân tộc nội trú, 01 phân hiệu 
trường phổ thông dân tộc nội trú, 13 trường THPT, 01 phân hiệu trường THPT, 

01 trường THCS và THPT, 03 trường THSP (THCS, tiểu học, mầm non) và 01 
trung tâm.  

3. Về phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị 

 Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện phân cấp về công tác tổ chức bộ máy và 

công chức, viên chức theo quy định tại Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 
30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

PHẦN B: KẾT QUẢ THANH TRA 

I. Cơ sở pháp lý: Có Phụ lục kèm theo Kết luận.  

II. Kết quả thanh tra 

1. Tuyển dụng viên chức và ký hợp đồng làm việc đối với viên chức 

trúng tuyển 

1.1. Công tác xét tuyển viên chức giáo dục 

a) Ưu điểm: 

- Nhìn chung trong quá trình tuyển dụng viên chức giáo dục, Sở Giáo dục 
và Đào tạo đã bám sát các quy định hiện hành. Tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức 

khách quan, đúng quy định của Pháp luật, không để xảy ra khiếu nại, dư luận. 
Kết quả: đã tuyển dụng 58 viên chức vào công tác tại các trường trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Sau khi tuyển dụng việc ký hợp đồng làm việc, hướng dẫn tập sự, xếp lương 

cho viên chức đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc được thực hiện đảm bảo. 

b) Tồn tại:  

Trong 02 đợt tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đợt 1 (năm 2020) Sở Giáo 
dục và Đào tạo vẫn tổ chức thu lệ phí của thí sinh (500.000 đồng/ thí sinh). Hiện 

nay, việc xét tuyển viên chức vẫn chưa có quy định về thu lệ phí đối với thí sinh.  

1.2. Công tác xét tuyển đặc cách giáo viên có thời gian hợp đồng đóng 

Bảo hiểm xã hội từ 31/12/2015 trở về trước 

a)  Ưu điểm:  

Trong quá trình tuyển dụng đặc cách giáo viên có thời gian hợp đồng đóng 

Bảo hiểm xã hội từ 31/12/2015 trở về trước theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC 

                                                 
2 Về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập.” 



3 

ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bám sát chỉ đạo của 
Bộ Nội vụ, UBND tỉnh để tổ chức rà soát, tuyển dụng 13 trường hợp theo đúng 

quy định. 

b) Tồn tại: Không. 

2. Công tác Thi đua - Khen thưởng 

a) Ưu điểm: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng tỉnh về công tác thi đua khen thưởng. Có quy chế thi đua khen thưởng 

và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng đúng quy định 
hiện hành. Có quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng 

sáng kiến; Quy chế hoạt động Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở. 

- Đã cập nhật đầy đủ các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng; đồng 

thời thực hiện đúng các quy định khi tổ chức phát động các phong trào thi đua 
cũng như trong việc xét khen thưởng theo chuyên đề. 

- Đã thực hiện đúng quy trình xét khen thưởng từ đơn vị cơ sở; đã quan 
tâm khen thưởng đối với người lao động trực tiếp. Ngoài các hình thức khen 

thưởng theo công trạng hằng năm, đơn vị đã chú trọng đến việc khen thưởng sau 
khi kết thúc các đợt phát động thi đua theo chuyên đề. 

- Việc chi trả tiền thưởng kịp thời, đảm bảo với quy định pháp luật về thi 
đua, khen thưởng. 

b) Tồn tại:  

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng mô hình, điển hình tiên 
tiến, gương người tốt, việc tốt phát huy chưa được nhiều. 

3. Công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý 

a) Ưu điểm: Cán bộ được quy hoạch các chức danh đáp ứng điều kiện, tiêu 

chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định (Theo Quyết định số 972/QĐ-SGD&ĐT 
ngày 19/7/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo3). 

b) Tồn tại: Hồ sơ quy hoạch của một số cá nhân thiếu Giấy khám sức khỏe.  

4. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý  

Số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý có mặt năm 2019 là 114 
người, năm 2020 là 111 người, năm 2021 là 106 người.   

a) Bổ nhiệm lần đầu:  

- Bổ nhiệm công chức: Trong giai đoạn thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo 

đã bổ nhiệm lần đầu đối với 03 trường hợp giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc Sở. 

+ Ưu điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc bổ nhiệm công chức đảm 

bảo quy trình và điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

                                                 
3 Quyết định về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025. 
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+ Tồn tại: Không.   

- Bổ nhiệm viên chức: Trong giai đoạn thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã 

bổ nhiệm lần đầu đối với 08 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.  

+ Ưu điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc bổ nhiệm viên chức đảm 

bảo quy trình và điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

+ Tồn tại: Không. 

b) Bổ nhiệm lại: 

- Bổ nhiệm lại công chức: Trong giai đoạn thanh tra, Sở Giáo dục và Đào 
tạo đã bổ nhiệm lại đối với 02 trường hợp giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc Sở. 

+ Ưu điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc bổ nhiệm lại công chức cơ 

bản đảm bảo quy trình và điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

+ Tồn tại: 01 trường hợp4 bổ nhiệm lại chậm so với quy định. 

- Bổ nhiệm lại viên chức: Trong giai đoạn thanh tra, Sở Giáo dục và Đào 
tạo đã bổ nhiệm lại đối với 31 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trực 

thuộc Sở.  

+ Ưu điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc bổ nhiệm lại viên chức cơ 

bản đảm bảo quy trình và điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

+ Tồn tại: 12 trường hợp bổ nhiệm lại chậm 5. 

c) Việc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ 
hưu: Trong giai đoạn thanh tra có 03 trường hợp viên chức kéo dài thời gian giữ 
chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.  

+ Ưu điểm: Việc thực hiện kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời 
điểm đủ tuổi nghỉ hưu đảm bảo quy trình và điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

+ Tồn tại: Không. 

d) Điều động, bổ nhiệm:  

Trong giai đoạn thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã điều động, bổ nhiệm 
đối với 10 trường hợp giữ chức vụ Trưởng, Phó các cơ quan chuyên môn thuộc 

Sở và 27 Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở.  

+ Ưu điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo đã điều động, bổ nhiệm công chức, viên 

chức các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn về ngạch 
công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và vị trí việc làm theo quy định. 

+ Tồn tại: Không. 

e) Trường hợp không được bổ nhiệm lại: Trong giai đoạn thanh tra, Sở Giáo 

dục và Đào tạo không bổ nhiệm lại đối với 02 trường hợp6, dôi dư do sắp xếp, tổ 
chức lại các đơn vị trực thuộc Sở.  

                                                 
4 Ông Trương Quang Hà, Phó Trưởng phòng Tổ chức, cán bộ. 

5 Hồ Sỹ Anh Tuấn, Vũ Thị Hồng Minh, Lê Văn Khiền, Phạm Thị Hồng Thái, Trần Thị Duyệt, Nguyễn Hùng 

Chiến, Phan Quốc Cường, Đỗ Công Vương, Đinh Thành Hội, Vũ Hoàng Hải Sơn, Lê Văn Hùng, Hoàng Huy Sơn.  

6 Ông Hồ Viết Nam, Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi. 
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5. Về tiêu chuẩn công chức và viên chức lãnh đạo, quản lý 

Tại thời điểm 31/12/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo có 106 công chức, viên 

chức lãnh đạo, quản lý tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc. 

- Tiêu chuẩn công chức lãnh đạo, quản lý: 

+ Ưu điểm: Công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc 
Sở đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và ngạch công chức tối thiểu theo quy định7. 

+ Tồn tại: Không. 

- Tiêu chuẩn viên chức lãnh đạo, quản lý: 

+ Ưu điểm: Viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp cơ bản đảm 

bảo điều kiện, tiêu chuẩn và hạng viên chức tối thiểu theo quy định8.  

+ Tồn tại: Không. 

6. Việc quản lý hồ sơ công chức 

Qua kiểm tra 33 bộ hồ sơ công chức của đơn vị, cho thấy: 

a) Ưu điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện việc quản lý hồ sơ công 
chức cơ bản đảm bảo theo Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 quy 

định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức. 

 b) Tồn tại: 

(i)  Chưa thực hiện việc bổ sung lý lịch công chức hằng năm theo quy định9, 
một số các quyết định còn thiếu. 

 (Đơn vị đã cặp nhật, bổ sung danh sách, quyết định về kết quả đánh giá, phân 
loại công chức từ năm 2011 đến năm 2019)10. 

                                                 
7 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các 

đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum; Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum về phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo.  
8 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các 

đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum; Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Giáo dục và Đào tạo.  

9 Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo 

thống kê và quản lý hồ sơ công chức quy định: “Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày 15 tháng 01 của năm sau hoặc theo 

yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về hồ sơ công chức, cơ quan quản lý công chức hướng dẫn công chức kê khai bổ sung 

những thông tin phát sinh có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội của năm trước và xác nhận để bổ sung vào 

hồ sơ công chức, cụ thể như sau: a) “Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức” phải được cơ quan sử dụng công chức và cơ 

quan quản lý công chức xác nhận để bổ sung vào thành phần hồ sơ công chức”. 

 10 - Danh sách về kết quả đánh giá, phân loại công chức năm 2011, ký ngày 03/01/2012 do  ông  Nguyễn Sỹ  

Thư, Giám đốc ký, đóng dấu (bản đóng dấu đỏ), gồm có 55 người;  

 - Danh sách về kết quả đánh giá, phân loại công chức năm 2012, ký ngày 03/01/2013 do ông Nguyễn Sỹ  Thư, 

Giám đốc ký, đóng dấu (bản đóng dấu photo), gồm có 58 người;  

 - Danh sách về kết quả đánh giá, phân loại công chức năm 2013, ký ngày 14/01/2014 do ông Nguyễn Sỹ  Thư, 

Giám đốc ký, đóng dấu (bản đóng dấu đỏ), gồm có 63 người;  

 - Danh sách về kết quả đánh giá, phân loại công chức năm 2014, ký ngày 22/12/2014 do ông Nguyễn Sỹ 

Thư, Giám đốc ký, đóng dấu (bản đóng dấu photo), gồm có 61 người;  

 - Danh sách về kết quả đánh giá, phân loại công chức năm 2015, ký ngày 12/12/2015 do ông Nguyễn  Phúc 

Phận, Giám đốc ký, đóng dấu (bản đóng dấu photo), gồm có 59 người;  
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  (ii) Hồ sơ của ông Trần Công Hiển, được Ban Tổ chức chính quyền ban hành 
Quyết định tuyển dụng số 505/QĐ-TCCQ ngày 11/10/1999; đến ngày 10/11/2009, 

được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 1327/GTT-TCCB11 về việc 
trưng tập giáo viên về Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Theo 

đó, lương và các khoản phụ cấp khác vẫn nhận tại đơn vị cũ (Trường THPT Kon 
Tum); Ngày 03/8/2010, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 

21/QĐ-SGD&ĐT điều động ông Trần Công Hiển về Phòng Tài chính –  Kế hoạch 
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

  Ngày 02/3/2011, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 87/QĐ-SNV về việc 

chuyển ngạch công chức cho ông Trần Công Hiển, từ ngạch Giáo viên trung 
học, mã ngạch 15.113 sang ngạch chuyên viên, mã ngạch 01.003. 

  Theo quy định pháp luật, cụ thể tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 
30/12/2010 của Bộ Nội vụ12: Tại điểm c, khoản 2, Điều 1013, đối với ông Trần 

Công Hiển, nguyên là giáo viên trường PTTH (đơn vị sự nghiệp) về công tác tại Sở 
Giáo dục và Đào tạo (cơ quan quản lý nhà nước), tuy không phải thành lập Hội 

đồng kiểm tra sát hạch nhưng vẫn phải thực hiện quy trình theo điểm a, b, c khoản 
3, Điều 1014 thì việc ban hành một Quyết định chuyển ngạch cho ông Trần Công 

                                                                                                                                                         

 - Quyết định số 1434/QĐ-SGD&ĐT ngày 19/12/2016 về công nhận kết quả đánh giá, phân loại công  chức 

năm 2016, do ông Nguyễn Phúc Phận, Giám đốc ký, đóng dấu (bản đóng dấu đỏ), gồm có 54 người;  

 - Quyết định số 3654/QĐ-SGD&ĐT ngày 29/12/2017 về công nhận kết quả đánh giá, phân loại công  chức 

năm 2017, do ông Nguyễn Phúc Phận, Giám đốc ký, đóng dấu (bản đóng dấu đỏ), gồm có 52 n gười; 

 - Quyết định số 1400/QĐ-SGD&ĐT ngày 10/12/2018 về công nhận kết quả đánh giá, phân loại công  chức 

năm 2018, do ông Nguyễn Phúc Phận, Giám đốc ký, đóng dấu (bản đóng dấu đỏ), gồm có 52 người;  

 - Quyết định số 1424/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/12/2019 về công nhận kết quả đánh giá, phân loại công  chức 

năm 2019, do ông Nguyễn Phúc Phận, Giám đốc ký, đóng dấu (bản đóng dấu photo), gồm có 47 người. 
11 Văn bản hành chính thông thường, không phải là Quyết định. 

 12 Về việc quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-

CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

13 Điều 10. Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức. 

c) Các trường hợp không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển: ... Viên chức 

đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch trước ngày 01 tháng 7 năm 2003 (trừ trường hợp quy định tại khoản 6 điều này); 

14 3. Hồ sơ đề nghị thống nhất ý kiến đối với các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển gửi Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức 

Trung ương, bao gồm: 

a) Công văn đề nghị do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan quản lý công chức ký, trong đó có bản mô 

tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển tương ứng với từng trường hợp đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển; số chỉ t iêu biên chế 

được giao mà chưa sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tuyển; dự kiến xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm 

vào ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hoặc tương đương và trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này; 

b) Biên bản, kết quả họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp phải qua kiểm tra, sát hạch. Đối với t rường hợp  

không phải qua kiểm tra, sát hạch quy định tại điểm c khoản 2 điều này thì phải có văn bản đề nghị tiếp nhận của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị nơi dự kiến bố trí công tác đối với người được tiếp nhận không qua thi tuyển; 

c) Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển bao gồm: 

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển 
đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại điểm a khoản 1 điều này; bản sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2c ban hành kèm theo Quyết định 

số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức 

(sau đây viết tắt là mẫu số 2c), có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp 

hồ sơ dự tuyển đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại điểm b khoản 1 điều này; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

- Bản sao kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại điểm a khoản 1 điều này, 

được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-02-2008-qd-bnv-mau-bieu-quan-ly-ho-so-can-bo-cong-chuc-81897.aspx
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Hiển (được tuyển dụng trước ngày 01/7/2003) như trên là sai so với quy trình tiếp 
nhận từ viên chức sang công chức được quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-

BNV, do vậy, Đoàn Thanh tra chưa công nhận ông Trần Công Hiển là công chức. 

  (iii) Hồ sơ của ông Nguyễn Văn Trung, được Ban Tổ chức chính quyền 

tỉnh ban hành Quyết định tuyển dụng số 148/QĐ-TCCQ ngày 10/3/2003 (tuyển 
dụng Giáo viên Trung học, mã ngạch 15.113); Ngày 30/11/2009, được Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo điều động từ Trường Cao đẳng Sư phạm về Phòng 
Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (Trên cơ sở Quyết định số 1998/QĐ-
SNV ngày 26/11/2009 của Sở Nội vụ về việc điều động viên chức).  

  Ngày 18/8/2010, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 499/QĐ-SNV về việc 
chuyển ngạch cho ông Nguyễn Văn Trung, từ ngạch Giảng viên, mã ngạch 

15.111, sang ngạch chuyên viên, mã ngạch 01.003. 

 Theo quy định pháp luật, cụ thể tại Thông tư số 74/2005/TT-BNV ngày 

26/7/2005 của Bộ Nội vụ15, tại mục IV, về điều động cán bộ, công chức, viên chức, 
quy định: “1. Những trường hợp sau đây khi được điều động về các cơ quan nhà 

nước phải kiểm tra, sát hạch năng lực, trình độ chuyên môn, nếu đạt yêu cầu quy 
định thì cơ quan có thẩm quyền mới quyết định tiếp nhận, điều động”: 

… “Khoản 1.5: Những người làm việc ở các đơn vị sự nghiệp của nhà nước 
được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng trước ngày 01/7/2003 (là ngày Pháp lệnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức có hiệu lực)”. 

Theo đó, quy định việc kiểm tra, sát hạch được quy định cụ thể tại khoản 2, 
khoản 3, mục IV, Thông tư số 74/2005/TT-BNV ngày 26/7/200516. 

Do vậy, việc ban hành một Quyết định điều động ông Nguyễn Văn Trung 
từ đơn vị sự nghiệp về Sở Giáo dục và Đào tạo và sau đó ban hành một Quyết 

định chuyển ngạch cho ông Nguyễn Văn Trung như trên là sai với quy định tại 
Thông tư số 74/2005/TT-BNV ngày 26/7/2005 của Bộ Nội vụ; Theo đó, Đoàn 

Thanh tra chưa công nhận ông Nguyễn Văn Trung là công chức. 

                                                                                                                                                         

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại điểm b khoản 1 điều này. 

 15 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP, Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, Nghị 

định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý  

cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức t rong 

các cơ quan nhà nước. 
16 2. Việc kiểm tra, sát hạch do Hội đồng tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức thực hiện. 

3. Nội dung và hình thức kiểm tra, sát hạch; 

3.1. Việc kiểm tra, sát hạch phải căn cứ vào tiêu chuẩn của ngạch chức danh công chức và yêu cầu của công 

việc để tiến hành cho phù hợp. Nhưng phải đảm bảo tập trung vào các kiến thức và kỹ năng sau: 

- Kiến thức quản lý hành chính nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ. 

- Kỹ năng về tin học văn phòng và về một ngoại ngữ thông dụng hoặc một ngoại ngữ khác theo yêu cầu  của v ị 

trí công tác. Trường hợp tuyển vào các cơ quan nhà nước đóng tại địa phương có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc th iểu s ố 

thì có thể thay thế môn ngoại ngữ bằng tiếng dân tộc thiểu số. 

3.2. Hình thức và độ dài thời gian kiểm tra, sát hạch do Hội đồng tuyển dụng quyết định và được thực hiện bằng 

các hình thức sau: viết, trắc nghiệm, phỏng vấn. 

3.3. Người tham gia kiểm tra, sát hạch phải đạt kết quả mỗi phần kiểm tra sát hạch từ 50 điểm trở lên (theo 

thang điểm 100) mới được Hội đồng tuyển dụng đề nghị cấp có thẳm quyền ra quyết định tuyển dụng. 
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(iv) Hồ sơ ông Lê Châu Vân không thực hiện quy trình xét chuyển từ viên 
chức sang công chức, do vậy, không có Quyết định của cấp có thẩm quyền công 

nhận là công chức17. 

(v) Hồ sơ ông Nguyễn Ngọc Dũng không thực hiện quy trình xét chuyển từ 

viên chức sang công chức, do vậy, không có Quyết định của cấp có thẩm quyền 
công nhận là công chức18. 

(vi) Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương kiểm tra, rà soát và bổ sung Quyết 
định tuyển dụng của bà  Nguyễn Thị Kim Loan và Quyết định chuyển từ viên chức 
sang công chức đối với bà Nguyễn Thị Kim Loan của cấp có thẩm quyền (nếu có) ; 

Trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Loan chưa được tuyển dụng hoặc chưa được 
chuyển từ viên chức sang công chức theo quy định pháp luật hiện hành (tại thời điểm 

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thực hiện) thì đơn vị phải kịp thời báo cáo 
và có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng quy định pháp luật. 

(vii) Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương kiểm tra, rà soát và bổ sung Quyết 
định tuyển dụng của ông Trần Hữu Thạnh; Trường hợp ông Trần Hữu Thạnh chưa 

được tuyển dụng  theo quy định pháp luật hiện hành (tại thời điểm văn bản quy 
phạm pháp luật có hiệu lực thực hiện) thì đơn vị phải kịp thời báo cáo và có văn 

bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng quy định pháp luật. 

          7. Về chế độ chính sách 

a) Ưu điểm: Công tác nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khu ng và 
xếp lương sau khi tuyển dụng đối với công chức, viên chức thuộc Sở được thực 
shiện cơ bản đảm bảo theo quy định của Pháp luật. 

b) Tồn tại: 

- Một số trường hợp công chức, viên chức được nâng lương còn chậm thời 

gian so với kỳ hạn. 

- Còn trường hợp công chức giữ ngạch không đúng theo quyết định phê 

duyệt cơ cấu ngạch của Sở Giáo dục và Đào tạo được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

                                                 

17 Tại Biên bản ký giữ đơn vị và Trưởng Đoàn Thanh tra, Báo cáo kết quả Thanh tra số 18/BC-ĐTTr 

ngày 02/6/2022 của Trưởng Đoàn Thanh tra nêu: “Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát và bổ sung Quyết định 

tuyển dụng của ông Lê Châu Vân và Quyết định chuyển từ viên chức sang công chức đối với ông Lê Châu Vân của 

cấp có thẩm quyền (nếu có); Trường hợp ông Lê Châu Vân chưa được tuyển dụng hoặc chưa được chuyển từ v iên  

chức sang công chức theo quy định pháp luật hiện hành (tại thời điểm Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thực 

hiện) thì đơn vị phải báo cáo và có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng quy định pháp luật”; 

Tuy nhiên tại Văn bản số 35/SGDĐT-TCCB ngày 09/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tham gia ý kiến Kết 

luận thanh tra công tác Nội vụ năm 2022 tại Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị đã bổ sung Quyết định tuyển dụng 

của ông Lê Châu Vân. 

18 Tại Biên bản ký giữ đơn vị và Trưởng Đoàn Thanh tra, Báo cáo kết quả Thanh tra số 18/BC-ĐTTr 

ngày 02/6/2022 của Trưởng Đoàn Thanh tra nêu: “Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát và bổ sung Quyết định 

tuyển dụng của ông Nguyễn Ngọc Dũng và Quyết định chuyển từ viên chức sang công chức đối với ông  Nguyễn  

Ngọc Dũng của cấp có thẩm quyền (nếu có); Trường hợp ông Nguyễn Ngọc Dũng chưa được tuyển dụng hoặc 

chưa được chuyển từ viên chức sang công chức theo quy định pháp luật hiện hành (tại thời điểm Văn bản quy phạm 

pháp luật có hiệu lực thực hiện)  thì đơn vị phải báo cáo và có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện 

đúng quy định pháp luật”; Tuy nhiên tại Văn bản số 35/SGDĐT-TCCB ngày 09/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về tham gia ý kiến Kết luận thanh tra công tác Nội vụ năm 2022 tại Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị đã bổ 

sung Quyết định tuyển dụng của ông Nguyễn Ngọc Dũng. 
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tỉnh phê duyệt19 (trường hợp của ông Phan Quang Dũng, hiện giữ ngạch nhân 
viên kỹ thuật); đồng thời mã ngạch nhân viên kỹ thuật trong quyết định nâng phụ 

cấp thâm niên vượt khung của ông Phan Quang Dũng (mã ngạch 01.007) cũng 
không đúng theo quy định hiện hành20. 

- Chưa kịp thời cập nhập, sửa đổi, bổ sung quy chế nâng lương trước hạn 
theo Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ 

sung chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn. 

8. Về biên chế, số lượng người làm việc 

a) Ưu điểm: 

- Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số 
lượng người làm việc được giao, không có tình trạng tuyển dụng hoặc đề xuất có 

thẩm quyền tuyển dụng vượt so với số lượng được giao qua các năm. 

- Trong giai đoạn thanh tra, hàng năm trên cơ sở biên chế sự nghiệp được Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định giao biên chế sự 
nghiệp cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo đúng số lượng được giao21.  

- Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế 
công chức, số lượng người làm việc trong gian đoạn 2015- 2021. Cụ thể: 

+ Về tổ chức bộ máy, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện giảm 06 
phòng chuyên môn so với năm 201522. 

+ Về tinh giản biên chế, tính đến hết năm 2021 đã thực hiện giảm 04 biên 
chế công chức so với năm 201523(đạt tỷ lệ 8,51% so với biên chế được giao năm 
2015; còn 01 biên chế công chức Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất không cắt 

giảm) và 181 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp24 (đạt tỷ lệ 10,39% so với năm 2015). 

b) Tồn tại: Qua kiểm tra hồ sơ về quản lý biên chế công chức, số lượng 

người làm việc của đơn vị cung cấp cho thấy: 

- Chưa ban hành bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí 

việc làm trong các đơn vị sự nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại 
Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2018 để làm cơ sở cho 

việc tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức theo đúng quy định. Mặt khác, thực tế hiện 
nay các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát 

sinh thêm các vị trí việc làm mới như (Hiệu trưởng trường THCS-THPT, Phó 
Hiệu trưởng trường THCS-THPT...). 

                                                 
19 Quyết định 165/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt cơ cấu  

ngạch công chức. 

20 Theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ về quy định mã s ố , t iêu  

chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành  hàn h ch ính  và công chức 

chuyên ngành văn thư thì mã ngạch nhân viên 01.005. 

21 Năm 2019, Quyết định số 993/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2019, năm 2020 Quyết định số 692/QĐ-

SGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2020, năm 2021 Quyết định số 16/QĐ-SGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2021. 
22 Là một trong những sở giảm nhiều đầu mối phòng chuyên môn nhất của tỉnh. 
23 Năm 2015 được giao 47 chỉ tiêu, năm 2021 được giao 43 chỉ tiêu. 

24 Năm 2015 được giao 1742 chỉ tiêu; năm 2021 được giao 1561 chỉ tiêu. 
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- Qua kiểm tra, năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định 
giao số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc chậm so với 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh25.  

- Đơn vị tiếp nhận bà Hà Thị Phương Trà từ Huyện ủy Đăk Hà về công tác tại 

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, ngạch Kế toán viên trung cấp; tuy nhiên, về cơ 
cấu ngạch công chức được Ủy ban nhân dân tỉnh giao26 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

không có cơ cấu ngạch công chức là Kế toán viên trung cấp, chỉ có 01 ngạch Kế toán 
viên, như vậy là không đúng với cơ cấu ngạch công chức được giao27. 

9. Về số lượng cấp phó 

a) Ưu điểm: 

Tổng số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo (không tính Phó Giám đốc Sở) là 71 người. Trong đó: 

- Các đơn vị sự nghiệp là 58 cấp phó/30 đơn vị, qua kiểm tra cho thấy, số 

lượng cấp phó các đơn vị sự nghiệp đã đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị 
định số 120/2020/NĐ-CP. 

- Các đơn vị hành chính là 12 cấp phó/07 đơn vị, dư 05 cấp phó (Phòng Kế 
hoạch - Tài chính dư 01, Phòng Tổ chức cán bộ dư 01, Phòng Giáo dục Mầm non - 

Tiểu học dư 01, Phòng Giáo dục Trung học dư 01, Phòng Quản lý chất lượng và 
Giáo dục chuyên nghiệp dư 01). Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 

96/KH-SGDĐT ngày 28/10/2021 về việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý cấp 
phó các đơn vị hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, trong năm 2023 
sẽ sắp xếp số lượng cấp phó các đơn vị hành chính đảm bảo đúng quy định của 

pháp luật; đảm bảo sắp xếp số lượng cấp phó không quá 36 tháng kể từ khi sắp xếp 
theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

b) Tồn tại: Không. 

PHẦN C: KẾT LUẬN CÁC NỘI DUNG THANH TRA 

Căn cứ các nội dung  tồn tại đã được Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ chỉ ra, đề 
nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền phân cấp, chỉ đạo: 

1. Công tác tuyển dụng viên chức  

Thực hiện việc trả lại lệ phí xét tuyển cho các đối tượng dự tuyển theo đúng 

quy định (500.000 đồng/ thí sinh). 

2. Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

Thường xuyên rà soát, thực hiện việc bổ nhiệm lại công chức, viên chức 
lãnh đạo quản lý đảm bảo đúng thời gian quy định. 

3.  Về chế độ, chính sách 

                                                 
25 Quyết định giao của Ủy ban nhân dân tỉnh số 526/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020; quyết đ ịnh g iao  

của đơn vị số 692/QĐ-SGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2020, sau gần 2 tháng so với Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
26 Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt cơ cấu ngạch công chức. 

27 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định bổ nhiệm bà Hà Thị Phương Trà làm phụ trách  kế toán  Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 
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  - Cập nhập, sửa đổi, bổ sung quy chế nâng lương trước thời hạn theo Thông 
tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ28 ngay sau khi Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 
18/11/2016 của UBND tỉnh Kon Tum.29 

  - Kịp thời nâng lương đúng thời hạn cho công chức, viên chức thuộc, trực 
thuộc Sở theo thẩm quyền phân cấp. 

  4. Về biên chế, số lượng người làm việc được giao 

- Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh danh mục vị trí 
việc làm trong các đơn vị sự nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2018; đồng thời ban hành 
theo thẩm quyền bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm 

trong các đơn vị sự nghiệp để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm 
viên chức ngay sau khi các bộ, ngành Trung ương ban hành hướng dẫn về vị trí 

việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên 
chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; vị trí việc 
làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ trong 

đơn vị sự nghiệp công lập theo đề xuất của bộ quản lý ngành, lĩnh vực30. 

- Hằng năm, trên cơ sở quyết định giao biên chế sự nghiệp của cấp có 

thẩm quyền, kịp thời ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp cho các đơn 
vị sự nghiệp trực thuộc theo đúng quy định. 

5. Về hồ sơ công chức 

  5.1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện quy trình theo quy định về 
chuyển ngạch đối với ông Phan Quang Dũng, hiện giữ ngạch nhân viên kỹ thuật 

(mã ngạch cũ 01.007), phù hợp với cơ cấu ngạch được Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh phê duyệt. 

  5.2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương triển khai thực hiện các 
quy trình, thủ tục để hoàn thành việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng 

theo Kết luận số 27-KL của Ban Bí thư đối với ông Trần Công Hiển, Nguyễn Văn 
Trung, Nguyễn Ngọc Dũng, Lê Châu Vân theo Văn bản số 407/UBND-NC ngày 

09/6/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

5.3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong 

việc khẩn trương kiểm tra, thực hiện việc sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
công chức, viên chức bị hư hỏng, thất lạc đối với hồ sơ của bà Nguyễn Thị Kim 

Loan và ông Trần Hữu Thạnh và những công chức, viên chức khác (nếu có)  theo 
quy định pháp luật (Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 và Thông tư số 
11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ). 

                                                 
28 Về sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn  và chế độ  phụ 

cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  

29 Quy định cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng  bậc lương  t rước 

thời hạn và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công ch ức, viên chức và người lao  động 

của các đơn vị thuộc UBND tỉnh Kon Tum. 

30 Quy định tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí 

việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 
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6. Về tiếp nhận công chức: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo rút kinh 
nghiệm trong việc tiếp nhận công chức về làm việc đảm bảo theo cơ cấu ngạch 

công chức được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Có trách nhiệm cử bà Hà Thị Phương Trà dự thi nâng ngạch theo đúng quy 

định hiện hành, hoặc bố trí vị trí công tác đảm bảo đúng cơ cấu ngạch được 
UBND tỉnh giao. 

PHẦN D: KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN THANH TRA 
 

I. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: 

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo áp dụng biện pháp theo thẩm quyền, 

tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm gắn với việc đánh giá, nhận xét và bình xét 
Thi đua - Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác tham 
mưu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, để xảy ra những tồn tại nêu trên; 

2. Chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát và xây dựng 
kế hoạch khắc phục những tồn tại đã được Đoàn thanh tra chỉ ra;  

3. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở 
Nội vụ về Sở Nội vụ (Kèm theo tài liệu kiểm chứng) trước ngày 30 tháng 7 năm 

2022 để theo dõi, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

II. Đối với phòng chuyên môn Sở Nội vụ 

Đề nghị Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ: Công chức,  viên 
chức, Xây dựng chính quyền và Tổ chức Bộ máy, Thi đua khen thưởng thường 

xuyên theo dõi, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngành Nội 
vụ để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đúng, đảm bảo quyền lợi công 

chức, viên chức, đúng theo quy định pháp luật hiện hành.  

Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 
về công tác Nội vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo áp dụng các biện pháp theo 
thẩm quyền để chỉ đạo đơn vị thực hiện Kết luận thanh tra. Thanh tra Sở Nội vụ 

sẽ thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra này theo 
quy định của pháp luật./. 
 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Thanh tra tỉnh; 
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 
- Sở GD&ĐT; 

- Các Phòng: CCVC; XDCQ&TCBM; TĐKT; 
- Thành viên Đoàn thanh tra; 
- Lưu: VT, TTr, ĐTTra. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

Nguyễn Văn Lân 
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