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Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Thực hiện Công văn số 145/UBND-TH ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tiếp tục rà soát việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức 

theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư; Hướng dẫn khắc phục tuyển dụng 

công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Sở Nội vụ. 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện một số nội 

dung như sau: 

1. Thông báo đến tất cả viên chức tại đơn vị phối hợp với phòng Tổ chức 

hành chính tiếp tục rà soát việc tuyển dụng viên chức và xác định rõ các trường 

hợp đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận kết quả tuyển dụng 

(có tên trong 42 Quyết định đính kèm). 

Trong quá trình rà soát, phát hiện có Quyết định công nhận kết quả tuyển 

dụng ngoài danh sách 42 quyết định đính kèm, hoặc cá nhân không có quyết 

định tuyển dụng viên chức đề nghị đơn vị gửi báo cáo ngay về Sở Y tế. 

2. Hướng khắc phục: sau khi có Quyết định công nhận của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, các đơn vị thực hiện như sau: 

2.1. Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức rà soát tiêu chuẩn, điều kiện 

theo quy định, nhận xét, đánh giá quá trình công tác trong 05 năm gần nhất về 

năng lực, mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo 

đức, uy tín, ý thức kỷ luật (theo mẫu) làm cơ sở ban hành quyết định tuyển dụng 

khắc phục cho từng trường hợp cụ thể. 

2.2. Thẩm quyền ban hành Quyết định. 

- Đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán 

sự Đảng UBND tỉnh quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc các bệnh viện đa khoa, 

chuyên khoa tuyến tỉnh): lập hồ sơ và văn bản đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định tuyển dụng đối với từng cá nhân, 

đồng thời gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Y tế. 

- Đối với các chức danh do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm (Giám đốc, Phó 

Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở): lập hồ sơ và văn bản đề nghị Sở Y tế để 

phòng Tổ chức cán bộ thẩm định trình Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định 

tuyển dụng đối với từng cá nhân. 



- Đối với các chức danh còn lại, phòng Tổ chức hành chính thẩm định hồ 

sơ và trình Thủ trưởng đơn vị quyết định theo thẩm quyền. 

3. Lưu ý: không xử lý đối với các trường hợp mà thời gian công tác từ 

ngày 31/12/2020 đến thời điểm nghỉ hưu còn dưới 24 tháng (không bao gồm các 

trường hợp bị kỷ luật). 

Thời hạn khắc phục trong tuyển dụng được gia hạn đến ngày 30/6/2022, 

do đó, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng theo quy 

định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc có thể liên hệ 

phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, số điện thoại: 02963.852518 để được hướng 

dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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Trần Quang Hiền 
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