
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

SỞ NỘI VỤ 
 

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SNV-CCVC            Thanh Hoá, ngày       tháng 3 năm 2022 
 

V/v tiếp tục rà soát, xử lý hoặc 

đề nghị xử lý sai phạm trong 

công tác cán bộ. 

 

 

                   Kính gửi:   

- Các Sở, cơ quan ngang Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Hội đặc thù cấp tỉnh được giao biên chế sự nghiệp. 
 

 

Thực hiện Công văn số 3511/UBND-THKH ngày 17/3/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc hướng dẫn rà soát, xử lý hoặc đề nghị xử lý sai phạm trong 

công tác cán bộ. Sở Nội vụ đề nghị các Sở, cơ quan ngang Sở, các đơn vị sự 

nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Hội đặc 

thù cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương), thực hiện một số 

nội dung như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện rà soát, xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo 

Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 và sai phạm trong công tác tuyển dụng, 

tiếp nhận, nâng ngạch, chuyển loại, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề 

nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 

24/3/2020, Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư; Hướng dẫn 

số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020, Công văn số 6942/BNV-CCVC ngày 

28/12/2020 của Bộ Nội vụ; Công văn số 563-CV/TU ngày 11/3/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 10/7/2020, Kế hoạch số 

205/KH-UBND ngày 25/9/2020, Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 25/9/2020, 

Công văn số 18143/UBND-THKH ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

Công văn số 1495/SNV-CCVC ngày 15/7/2020, Công văn số 2052/SNV-CCVC 

ngày 01/10/2020, Công văn số 2740/SNV-XDCQ&CTTN ngày 29/12/2020 của 

Giám đốc Sở Nội vụ. 

2. Về thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp cụ thể. 

2.1. Sai phạm trong công tác cán bộ 

a) Trường hợp có sai phạm trong công tác cán bộ theo quy định tại khoản 

3 Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019; điểm 2.1 khoản 2 Kết luận số 27-

KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư, thì thẩm quyền xử lý là của tập thể 

lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương (theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ 

và quy chế bổ nhiệm cán bộ). 
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b) Trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì thực 

hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại tiết a điểm 2.2 khoản 2 Công 

văn số 1364-CV/BTCTU ngày 11/3/2022. 

c) Trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý 

thì cơ quan, đơn vị, địa phương thống kê, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở 

Nội vụ) để tổng hợp xử lý theo quy định. 

2.2. Sai phạm trong công tác tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch, chuyển 

loại, chuyển ngạch công chức 

Trường hợp công chức có sai phạm trong công tác tuyển dụng, tiếp nhận, 

nâng ngạch, chuyển loại, chuyển ngạch công chức theo quy định tại khoản 2 Kết 

luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020, điểm 2.2 khoản 2 Kết luận số 27-KL/TW 

ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư và khoản 1 mục II Hướng dẫn số 2965/HD-

BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ, thì cơ quan, đơn vị, địa phương thống kê, 

báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp xử lý theo quy định. 

2.3. Sai phạm trong công tác tuyển dụng, tiếp nhận, thay đổi chức danh 

nghề nghiệp viên chức 

a) Trường hợp viên chức có sai phạm trong công tác tuyển dụng, tiếp 

nhận, thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định tại khoản 2 Kết 

luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020, điểm 2.2 khoản 2 Kết luận số 27-KL/TW 

ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư và khoản 1 mục II Hướng dẫn số 2965/HD-

BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ, thì thẩm quyền xử lý là của tập thể lãnh 

đạo cơ quan, đơn vị, địa phương. 

b) Đối với trường hợp viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban 

Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý thì cơ quan, đơn vị, địa phương thống kê, báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp xử lý theo quy định. 

2.4. Đối với cán bộ, công chức cấp xã nếu phát hiện sai phạm trong công 

tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư thì thẩm 

quyền xử lý thuộc Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy (theo quy định về phân 

cấp quản lý cán bộ và quy chế bổ nhiệm cán bộ); nếu phát hiện sai phạm trong 

công tác tuyển dụng, tiếp nhận, xếp lương theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 

24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của 

Bộ Nội vụ thì thẩm quyền xử lý của tập thể lãnh đạo UBND cấp huyện. 

3. Thời gian hoàn thành việc rà soát, xử lý sai phạm 

a) Cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc rà soát, xử lý đối với các 

trường hợp có sai phạm trong công tác cán bộ, tuyển dụng, tiếp nhận, thay đổi 

chức danh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền xử lý trước ngày 15/6/2022. 

b) Đối với các trường hợp có sai phạm trong công tác cán bộ, tuyển dụng, 

tiếp nhận, nâng ngạch, chuyển loại, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề 
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nghiệp thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh; cơ quan, đơn vị, địa 

phương thống kê, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 20/4/2022. 

(Thành phần hồ sơ thực hiện theo Công văn số 1495/SNV-CCVC ngày 

15/7/2020 và Công văn số 2052/SNV-CCVC ngày 01/10/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ). 

4. Trong quá trình rà soát, xử lý sai phạm, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thực hiện việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo chế độ Mật. 

5. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm điểm, làm rõ và xử lý 

nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác cán 

bộ, tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp, gửi kết quả kiểm điểm về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, cơ quan, 

đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT, CCVC. 

      GIÁM ĐỐC 

 
 

 

      Trần Quốc Huy 
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Phụ lục 01 

Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện rà soát, xử lý các trường hợp 

có sai phạm trong công tác cán bộ 

(Kèm theo Công văn số         /SNV-CCVC ngày      tháng 3 năm 2022 của 

Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa) 

 

1. Đối với các trường hợp có sai phạm trong việc bổ nhiệm, giới thiệu 

cán bộ ứng cử theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 

Điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục thực hiện bổ nhiệm cán bộ, giới 

thiệu cán bộ ứng cử theo quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy 

và cán bộ; tiêu chuẩn chức danh; theo quy chế bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ 

ứng cử hiện hành tại thời điểm bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

2. Đối với các trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng, tiếp 

nhận, nâng ngạch, chuyển loại, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 

24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 

của Bộ Nội vụ 

a) Việc tuyển dụng phải thông qua thi tuyển, xét tuyển cán bộ, công chức 

khối cơ quan nhà nước được thực hiện từ khi có Nghị định số 95/1998/NĐ-CP 

ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

b) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã chuyển công tác qua nhiều 

cơ quan, đơn vị mà phát hiện có sai phạm trong tuyển dụng trước đây thì cơ 

quan đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức sẽ thực hiện việc xem xét, xử lý 

theo quy định. 

c) Trường hợp được tuyển dụng vào công chức không đảm bảo tiêu chuẩn, 

điều kiện, quy trình, thủ tục trước ngày 28/12/2017, nhưng hiện nay giữ vị trí, 

chức danh cán bộ hoặc viên chức thì vẫn phải thực hiện việc khắc phục sai phạm 

trong tuyển dụng. 

d) Đối với các trường hợp khi tuyển dụng vào công chức cấp xã không thực 

hiện thi tuyển (có sai phạm), nhưng sau đó đã đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đã 

được xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên 

theo đúng quy trình, thủ tục pháp luật quy định thì vẫn thực hiện việc rà soát, 

khắc phục sai phạm trong việc tuyển dụng công chức cấp xã. 

đ) Rà soát trường hợp công chức, viên chức đã trúng tuyển kỳ thi tuyển, xét 

tuyển nhưng tuyển dụng không đảm bảo thời gian, không trong chỉ tiêu được 

tuyển dụng. Trường hợp đạt kết quả kỳ thi tuyển công chức nhưng được tuyển 

dụng viên chức. Trường hợp là sinh viên cử tuyển được tuyển dụng. 

 

 



Phụ lục 02 

Danh sách đề nghị xem xét, xử lý khắc phục theo Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư 

(Kèm theo Công văn số         /SNV-CCVC ngày      tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa) 

 I. Các trường hợp sai phạm trong công tác bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử (thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 

quản lý) 
 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Trình độ 

đào tạo 

hiện nay 

Thời điểm 

ban hành 

Quyết định 

tuyển dụng, 

tiếp nhận 

Thời điểm 

ban hành 

Quyết định 

bổ nhiệm 

Nội dung sai 

phạm tại thời 

điểm được  

bổ nhiệm 

Chức danh, 

chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay 

Tiêu chuẩn, 

điều kiện so với 

chức danh, 

chức vụ và vị 

trí việc làm 

hiện nay 

Đề xuất,  

kiến nghị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          

          

 II. Các trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng, tiếp nhận 
 

 1. Trường hợp không phải tuyển dụng lại 
 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Trình độ 

đào tạo 

hiện nay 

Thời điểm  

ban hành Quyết 

định tuyển dụng, 

tiếp nhận 

Nội dung sai phạm  

tại thời điểm được 

tuyển dụng,  

tiếp nhận 

Chức danh, chức 

vụ, đơn vị công 

tác hiện nay 

Tiêu chuẩn, điều 

kiện tại thời điểm 

31/12/2020 so với 

chức danh, chức 

vụ và vị trí việc 

làm hiện giữ 

Đề xuất,  

kiến nghị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1         

2         
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2. Trường hợp phải tuyển dụng lại (thi tuyển nhưng chưa thi tuyển, xét tuyển nhưng chưa xét tuyển) 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Trình độ 

đào tạo 

hiện nay 

Thời điểm  

ban hành Quyết 

định tuyển dụng, 

tiếp nhận 

Nội dung sai phạm  

tại thời điểm được 

tuyển dụng,  

tiếp nhận 

Chức danh, chức 

vụ, đơn vị công 

tác hiện nay 

Tiêu chuẩn, điều 

kiện tại thời điểm 

31/12/2020 so với 

chức danh, chức 

vụ và vị trí việc 

làm hiện giữ 

Đề xuất,  

kiến nghị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1         

2         

         

III. Các trường hợp sai phạm trong công tác nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại 
 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Trình độ 

đào tạo 

hiện nay 

Thời điểm  

ban hành 

Quyết định 

tuyển dụng, 

tiếp nhận 

Thời điểm ban 

hành Quyết định 

nâng ngạch, 

chuyển ngạch, 

chuyển loại 

Nội dung sai phạm  

tại thời điểm được  

nâng ngạch, chuyển 

ngạch, chuyển loại 

Chức danh, 

chức vụ, đơn  

vị công tác  

hiện nay 

Tiêu chuẩn, điều 

kiện tại thời điểm 

31/12/2020 so với 

chức danh, chức vụ 

và vị trí việc làm 

hiện giữ 

Đề xuất,  

kiến nghị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          
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