
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NỘI VỤ

Số:       /SNV-CCVC 
V/v tiếp tục rà soát các trường hợp có sai 
phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, 
công chức, viên chức theo Kết luận số 

71-KL/TW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hải Dương, ngày       tháng     năm 2021

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Kính gửi: 

- Các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh.

Thực hiện Công văn số 198-CV/BTCTU ngày 04/3/2021 của Ban 
Tổ chức Tỉnh uỷ về việc tiếp tục rà soát sai phạm trong công tác tuyển 
dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW; trên cơ 
sở chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy cho phép tiếp tục rà soát các 
trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, 
viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để xem xét, thực hiện việc 
khắc phục theo quy định đến ngày 31/3/2021. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện 
việc tiếp tục rà soát sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công 
chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã (kể cả các trường hợp 
chuyển công tác từ khối đảng, MTTQ và đoàn thể sang) theo Kết luận 
số 71-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ 
Nội vụ. Trong đó, lưu ý việc tuyển dụng phải thông qua thi tuyển đối với 
cán bộ, công chức khối 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, viên chức; việc tuyển dụng phải thông qua thi 
tuyển, xét tuyển đối với cán bộ, công chức từ khối cơ quan đảng, đoàn thể 
chính trị xã hội được thực hiện từ khi có Quyết định số 1061-QĐ/TCTW 
ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Tổ chức Trung ương tại cơ quan, đơn 
vị mình phụ trách và tổng hợp danh sách gửi về Sở Nội vụ trước ngày 
16/3/2021 (theo mẫu biểu đính kèm; đồng thời gửi qua hòm thư công vụ: 
vutrungkien@haiduong.gov.vn) để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Thường 
trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh có phương án tiếp tục khắc phục. Sau 
ngày 16/3/2021, Sở Nội vụ không nhận được danh sách thì coi như cơ 
quan, đơn vị, địa phương đó không có trường hợp nào sai phạm trong 
tuyển dụng và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về việc rà soát tại cơ 
quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách. 
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Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương chỉ 
đạo và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực tỉnh uỷ (để báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Lưu: VT, CCVC.

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Hùng
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