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BÁO CÁO 

Kết quả việc khắc phục sai phạm trong 

tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-SNV ngày 12/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Hà Tĩnh về kiểm tra việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng của các 

đơn vị, địa phương; Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo kết quả thực hiện 

như sau: 

1. Quy trình thực hiện khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng: 

- Thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử 

lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức Hướng dẫn số 

2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những 

trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; Kế 

hoạch số 494/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh thực hiện việc khắc 

phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; Ủy ban 

nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 99/KH- UBND ngày 23/12/2020 thực 

hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên 

chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; Quyết định số 

3570/QĐ-UBND 23/12/2020 về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để 

khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức 

- Ngày 18/12/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 2317/UBND-

NV về việc rà soát, đề xuất xem xét khắc phục sai phạm, tuyển dụng lại công 

chức, viên chức (Thực hiện phân cấp xử lý đối với những trường theo có sai 

phạm trong tuyển dụng theo Công văn số 8487/UBND-NC1 ngày 16/12/2020 

của UBND tỉnh); thời gian nộp hồ sơ đề nghị xem xét khắc phục sai phạm 

trước 11 giờ ngày 21/12/2020. Ngày 20/12/2020, UBND huyện ban hành 

Quyết định số 3547/QĐ-UBND về việc thành lập các Tổ rà soát sai phạm 

trong tuyển dụng; Các Tổ rà soát sai phạm có nhiệm vụ thẩm định việc tự rà 

soát hồ sơ viên chức, cán bộ công chức cấp xã của các đơn vị báo báo theo nội 

dung tại Công văn số 2317/UBND-NV ngày 18/12/2020 của UBND huyện. 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức có mặt tại thời điểm rà soát: 1985 

người, trong đó có 64 cán bộ, công chức cấp huyện, 338 cán bộ, công chức cấp 

xã, 1583 viên chức đơn vị sự nghiệp. Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, 

các Tổ rà soát sai phạm trong tuyển dụng đã nhận được 370 bộ hồ sơ cán bộ, 



 

 

công chức, viên chức có sai phạm trong tuyển dụng, bao gồm 72 hồ sơ cán bộ, 

công chức cấp xã, 282 hồ sơ viên chức đơn vị sự nghiệp và 16 bộ hồ sơ của 

cán bộ, công chức cấp huyện (hồ sơ cán bộ, công chức cấp huyện được nộp 

vào Sở Nội vụ ngày 19/12/2020; thực hiện Kế hoạch 494/KH-UBND ngày 

21/12/2020 của UBND tỉnh, việc thực hiện khắc phục sai phạm trong tuyển 

dụng đối với cán bộ, công chức cấp huyện phân cấp UBND huyện thực hiện 

do đó Sở Nội vụ đã trả lại hồ sơ cho UBND huyện thực hiện). 

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch thành lập Ban kiểm tra hồ sơ đề nghị xem xét 

khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo 

Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư (Ban kiểm tra hồ sơ được 

thành lập tại Quyết định số 01/QĐ-HĐKTSH ngày 23/12/2020). Ban kiểm tra hồ 

sơ có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đã được phân loại đối tượng từ các Tổ rà soát hồ 

sơ (được thành lập tại Quyết định số 3547/QĐ-UBND ngày 20/12/2020 của 

UBND huyện), kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ, công chức, viên chức 

đề nghị xem xét khắc phục sai phạm trong tuyển dụng; Báo cáo Chủ tịch Hội 

đồng kiểm tra, sát hạch về kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tại hồ sơ cán bộ, 

công chức, viên chức đề nghị xem xét khắc phục sai phạm trong tuyển dụng và 

phân nhóm đối tượng thực hiện khắc phục sai phạm. Kết quả như sau: 

Hồ sơ đề nghị khắc phục được chia làm 02 nhóm, cụ thể: 

+ Nhóm thuộc diện phải thi nhưng chưa thi tuyển, chưa xét tuyển cần thực 

hiện khắc phục bằng hình thức tuyển dụng không qua thi tuyển, thành lập Hội 

đồng kiểm tra, sát hạch: Có 130 hồ sơ (12 cán bộ, công chức, cấp huyện, 72 cán 

bộ, công chức cấp xã và 46 viên chức đơn vị sự nghiệp). 

+ Nhóm thuộc diện phải khắc phục về quy trình, thủ tục tuyển dụng thực 

hiện khắc phục bằng việc lấy ý kiến đánh giá nhận xét của người đứng đầu cơ 

quan đơn vị: Có 240 hồ sơ (04 cán bộ, công chức, cấp huyện, 236 viên chức đơn 

vị sự nghiệp).  

Căn cứ hồ sơ, quá trình công tác, ý kiến nhận xét mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan, trong thời gian công tác tại đơn vị, 370 cán 

bộ, công chức, viên chức đề nghị khắc phục sai phạm trong tuyển dụng đều chấp 

hành tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, 

05 năm gần nhất từ năm 2016 đến năm 2020 đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

được đơn vị đề nghị không thu hồi quyết định tuyển dụng.  

Tất cả 370 cán bộ, công chức, viên chức có điều kiện, tiêu chuẩn theo 

ngạch chức danh công chức, viên chức đáp ứng theo quy định của pháp luật tại 

thời điểm tuyển dụng. Có 162 công chức, viên chức có trình độ bồi dưỡng nghiệp 

vụ chưa đáp ứng được theo điều kiện, tiêu chuẩn hiện hành. Tuy nhiên đối chiếu 

với quy định tại điểm a, mục 3.1 Công văn số 2169/SNV-CCVC ngày 

22/12/2020 của Sở Nội vụ, tại thời điểm được tuyển dụng vào công chức, viên 

chức, 162 công chức, viên chức vẫn đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn; đã có ý 

kiến của các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng công chức, viên chức về mức độ 



 

 

hoàn thành nhiệm vụ và đề nghị không thu hồi Quyết định tuyển dụng, cho tham 

gia khắc phục sai phạm trong tuyển dụng. 

Có 33 công chức, viên chức có vi phạm chính sách Dân số Kế hoạch hóa 

gia đình từ năm 2016 đến năm 2020; Tuy nhiên, trong quá trình 5 năm (từ năm 

2016 đến năm 2020) thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 33 công chức, viên chức 

hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, có uy tín tốt, không vi phạm nội 

quy, quy chế cơ quan đơn vị, được cơ quan, đơn vị đề nghị không thu hồi quyết 

định tuyển dụng, cho khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức. 

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch thành lập Ban kiểm tra, sát hạch cán bộ, công 

chức, viên chức đề nghị xem xét khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng 

theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư (Ban Kiểm tra sát 

hạch được thành lập tại Quyết định số 02/QĐ-HĐKTSH ngày 25/12/2020). Ban 

kiểm tra, sát hạch đã phân công cho các thành viên ban chuẩn bị câu hỏi sát hạch 

và phân công nhiệm vụ phỏng vấn thí sinh. 

- Ngày 27/12/2020, Hội đồng kiểm tra, sát hạch ban hành Văn bản số 

05/HĐKTSH thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch để khắc phục sai 

phạm trong tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức kèm theo danh sách 

thí sinh tham dự phỏng vấn, sát hạch; Niêm yết danh sách thí sinh tham dự sát 

hạch tại địa điểm tổ chức sát hạch (tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên huyện) và đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện, gửi về 

các cơ quan, đơn vị qua hệ thống hồ sơ công việc. 

- Sáng ngày 29/12/2020, Hội đồng kiểm tra sát hạch (theo Quyết định số 

3570/QĐ-UBND) và Ban kiểm tra sát hạch tổ chức kiểm tra sát hạch theo hình 

thức phỏng vấn để sát hạch 130 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng 

chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện 

đề nghị khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên 

chức. 

Quá trình tổ chức sát hạch diễn ra nghiêm túc, khách quan, Hội đồng kiểm 

tra sát hạch và Ban kiểm tra, sát hạch đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn 

theo quy định dưới sự giám sát của Ban giám sát.  

- Có 129 cán bộ, công chức, viên chức có mặt tham gia phỏng vấn. Vắng 

mặt 01 công chức: Ông Trần Xuân Công, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã 

Xuân Phổ. Ngày 28/12/2020 ông Trần Xuân Công đến trực tiếp tại phòng Nội 

vụ nộp đơn cam kết không sai phạm trong tuyển dụng và xin rút hồ sơ đã nộp, 

lý do: Ông Trần Xuân Công được UBND huyện Nghi Xuân tuyển dụng và bổ 

nhiệm Trưởng Công an xã Xuân Phổ theo hình thức xét tuyển, đúng với quy 

định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ quy 

định về công chức xã, phường, thị trấn (Quyết định tuyển dụng số 1112/QĐ-

UBND ngày 23/7/2012 của UBND huyện). 



 

 

+ Sau khi tổng hợp kết quả phỏng vấn từ các thành viên chấm điểm 

phỏng vấn, kết quả điểm phỏng vấn của 129 cán bộ, công chức, viên chức đều 

đạt từ 50 điểm trở lên. (Có danh sách cụ thể kèm theo)  

- Sau khi tổ chức phỏng vấn kiểm tra, sát hạch, chiều ngày 29/12/2020, 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã tổ chức họp để thông qua kết quả kiểm tra, sát 

hạch và thống nhất đề nghị UBND huyện kết quả xem xét khắc phục trong 

công tác tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức. Hội đồng đã ban 

hành Báo cáo số 10/BC-HĐKTSH ngày 29/12/2020 báo cáo Chủ tịch UBND 

huyện kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn và sát hạch đối với cán bộ, công 

chức, viên chức đề nghị được khắc phục sai phạm trong tuyển dụng. 

2. Kết quả khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng: 

a) Đối với Cán bộ, công chức cấp xã, viên chức đơn vị sự nghiệp: 

- Tổng số trường hợp đề nghị không thu hồi quyết định tuyển dụng: 353 

người, trong đó: 

+ Số trường hợp thực hiện đánh giá, nhận xét của người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị: 236 viên chức đơn vị sự nghiệp. 

+ Số trường hợp thuộc diện thực hiện hình thức tuyển dụng khộng qua thi, 

thành lập Ban kiểm tra, sát hạch (kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu): 117 cán bộ, 

công chức, viên chức trong đó có 71 cán bộ, công chức cấp xã, 46 viên chức đơn 

vị sự nghiệp. 

- Tổng số trường hợp đề nghị thu hồi quyết định tuyển dụng: 0 người. 

b) Đối với Cán bộ, công chức cấp huyện: 

- Tổng số trường hợp đề nghị không thu hồi quyết định tuyển dụng: 16 

người, trong đó: 

+ Số trường hợp thực hiện đánh giá, nhận xét của người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị: 4 cán bộ, công chức. 

+ Số trường hợp thuộc diện thực hiện hình thức tuyển dụng khộng qua thi, 

thành lập Ban kiểm tra, sát hạch (kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu): 12 cán bộ, công 

chức. 

- Tổng số trường hợp đề nghị thu hồi quyết định tuyển dụng: 0 người. 

Trên đây là báo cáo kết quả việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển 

dụng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, 

UBND huyện báo cáo Sở Nội vụ biết và cho ý kiến chỉ đạo./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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