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                                 Kính gửi:   

- Các Sở, cơ quan ngang Sở; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 10/7/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về khắc phục các sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công 

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 trưởng Bộ Nội vụ về việc xử lý đối 

với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, 

viên chức. Để đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khách quan, minh bạch, đúng quy 

định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của UBND tỉnh trong việc xử lý, khắc 

phục; Sở Nội vụ đề nghị các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố (sau đây viết tắt là cơ quan, đơn vị) tổ chức thực hiện một số nội dung 

như sau: 

  1. Quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung Kế hoạch số 149/KH-UBND 

ngày 10/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về khắc phục các sai phạm trong công 

tác tuyển dụng cán bộ, công 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 trưởng 

Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác 

tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đến tập thể lãnh đạo, đảng viên, cán 

bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xử 

lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, 

công chức (có Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV gửi 

kèm theo). 

 2. Căn cứ Phụ lục hệ thống văn bản quy định về tuyển dụng theo từng giai 

đoạn kèm theo Công văn này, khẩn trương rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, quy 

trình, thủ tục tuyển dụng, tiếp nhận đối với cán bộ, công chức thuộc cơ quan, 

đơn vị mình và thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý (kể cả các trường hợp được 

tuyển dụng trước tháng 5/20101), đảm bảo theo đúng quy định của Đảng, pháp 

luật của nhà nước và của UBND tỉnh tại thời điểm được tuyển dụng, tiếp nhận. 

Đối với các trường hợp đã có kết luận vi phạm trước ngày 24/3/20202 trong 

                                           
1 Thời điểm Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành. 
2 Thời điểm ban hành Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư. 
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công tác tuyển dụng và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đã thực hiện việc thu 

hồi quyết định tuyển dụng thì không xem xét lại. 

 3. Sau khi thực hiện mục 1, mục 2 nêu trên, cơ quan, đơn vị lập hồ sơ cán 

bộ, công chức được tuyển dụng, tiếp nhận không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, 

quy trình, thủ tục tại thời điểm được tuyển dụng, tiếp nhận kèm theo biểu mẫu 

gửi kèm Công văn này, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Thời gian 

hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/7/2020. 

 Thành phần hồ sơ gồm: 

- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ, 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; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Bản sao quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, xét chuyển, công nhận hết 

thời gian tập sự; quyết định lương hiện hưởng; Quyết định điều động, bổ nhiệm, 

phân công, bố trí công tác; sổ bảo hiểm xã hội; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm học tập theo yêu cầu của vị 

trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

 - Bản đánh giá, nhận xét của người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán 

bộ, công chức, viên chức về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, phẩm 

chất đạo đức, uy tín; không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị trong 05 năm gần nhất tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ. 

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

đơn vị 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); 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT, CCVC. 

      GIÁM ĐỐC 

 
 

 

      Nguyễn Xuân Thủy 
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PHỤ LỤC 

Hệ thống văn bản quy định về tuyển dụng 

(Kèm theo Công văn số         /SNV-CCVC ngày      tháng 7 năm 2020 của 

Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa) 

 

1. Giai đoạn từ ngày 01/7/2003 trở về trước.  

- Nghị định số 169-CP ngày 25/5/1991 của Hội đồng bộ trưởng về công 

chức nhà nước và các quy định có liên quan; 

- Pháp lệnh Cán bộ, công chức ban hành ngày 26/02/1998 và các quy định 

có liên quan; 

- Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức và các quy định có liên quan; 

- Nghị định số 56/2000/NĐ-CP ngày 12/10/2000 của Chính phủ sửa đổi 

Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP; 

- Thông tư số 04/1999/TT-TCCP ngày 20/3/1999 của Ban Tổ chức - Cán 

bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 

17/11/1998 của Chính phủ và các quy định có liên quan; 

- Quyết định số 277/2001/QĐ-UB ngày 02/02/2001 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức; 

- Quyết định số 564-TC/UBND ngày 17/4/1989 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc phân cấp công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; 

- Các văn bản khác có liên quan. 

2. Giai đoạn từ ngày 01/7/2003 đến ngày 31/12/2009. 

- Pháp lệnh số 11/2003/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2003 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ban hành ngày 26/02/1998; 

- Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; 

- Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ; 

- Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04/07/2007 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ. 

- Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy 

và cán bộ, công chức; 
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- Các văn bản khác có liên quan. 

3. Giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến nay. 

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; 

- 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; 

- Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi 

một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ; 

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ 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 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

- Thông tư 03/2015/TT-BNV ngày 10/3/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ 

sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ; 

- Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ; 

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông 

tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng 

hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy 

và cán bộ, công chức; 

- Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh quản lý; 

- Quyết định 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa ban hành Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức; tuyển dụng công chức đối 

với các trường hợp đặc biệt và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công 

chức cấp huyện trở lên thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Thanh Hóa; 

- Các văn bản khác có liên quan. 
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