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V/v thực hiện khắc phục
đối với viên chức được tuyển
dụng chưa đúng quy định

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.
Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 14/06/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc công nhận khắc phục tuyển dụng viên chức theo Kết luận số 71KL/TW ngày 24/03/2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban
Bí thư.
Sau khi rà soát các trường hợp viên chức được xét tuyển chưa đúng trình
tự, thủ tục quy định theo Công văn số 1760/SYT-TCCB ngày 08/06/2022 của
Sở Y tế về việc hướng dẫn khắc phục đối với viên chức được tuyển dụng chưa
đúng trình tự, thủ tục quy định. Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai
thực hiện một số nội dung như sau:
1. Khẩn trương gửi về Sở Y tế chậm nhất đến hết ngày 24/06/2022:
- Văn bản đề nghị và bản 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 của viên chức thuộc diện phải khắc
phục đối với các chức danh do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm (nếu có);
- Danh sách các trường hợp viên chức bị xử lý kỷ luật trong 05 năm gần
nhất và quyết định kỷ luật (nếu có).
2. Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-UBND, Thủ trưởng đơn vị ban hành
Quyết định tuyển dụng khắc phục cho từng cá nhân viên chức đảm bảo đúng
quy định của pháp luật và thẩm quyền được phân cấp theo Quyết định số
01/2021/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Quyết định
tuyển dụng khắc phục cho từng cá nhân phải được ban hành trước ngày
30/06/2022). Đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về hồ sơ của người được khắc
phục trong quy trình thực hiện khắc phục theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban
Bí thư.

3. Các trường hợp không có quyết định tuyển dụng, xét tuyển đặc cách
nhưng chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện thuộc diện phải khắc phục sai phạm theo
Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HDBNV thì tiến hành tổ chức
khắc phục theo Công văn số 272/UBND-TH ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh hướng dẫn tổ chức tuyển dụng lại viên chức và Công văn số 04/SNVCCVC ngày 01/4/2021 của Sở Nội vụ về việc thực hiện hướng dẫn của UBND
tỉnh tổ chức tuyển dụng lại viên chức khắc phục theo Kết luận số 71-KL/TW
(thành lập Hội đồng tuyển dụng lại). Trong đó:
- Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh: do Thủ trưởng đơn vị
triển khai thực hiện theo thẩm quyền và Quyết định tuyển dụng khắc phục cho
từng cá nhân phải được ban hành trước ngày 30/06/2022.
- Các đơn vị còn lại do Sở Y tế tổ chức thực hiện theo quy định.
4. Tổng hợp, báo cáo về Sở Y tế, kết quả khắc phục trong công tác tuyển
dụng viên chức (theo mẫu đính kèm) để kiểm tra, theo dõi.
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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