
  

  

  

  

  

 
TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị tiếp tục khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng công 

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

 

Kính gửi:  

- UBND Thành phố Hà Tĩnh; 

- Phòng Nội vụ Thành phố. 

 

Căn cứ 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; Công văn số 6682/BNV-CCVC ngày 

18/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 

2965/HD-BNV; Kế hoạch số 494/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về 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; Công văn số 2169/SNV-

CCVC ngày 22/12/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện việc khắc phục 

sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên theo kết luận số 71-KL/TW 

của Ban Bí thư;  

Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND Thành phố về 

việc 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. Qua kết quả rà 

soát công chức được tuyển dụng theo các chính sách của Tỉnh và quyết định cá biệt 

của UBND tỉnh và UBND thành phố, đến thời điểm hiện đang công tác tại UBND 

phường Hà Huy Tập còn có 01 công chức chuyên môn thuộc diện phải thi tuyển, nhưng 

chưa qua thi tuyển thuộc diện phải khắc phục về quy trình, thủ tục tuyển dụng. 

(Có danh sách và hồ sơ kèm theo) 

Vậy UBND phường Hà Huy Tập lập tờ trình kính đề nghị UBND Thành phố tiếp 

tục thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức theo đúng 

quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND phường; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Huyên 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TTr-UBND  Phường Hà Huy Tập, ngày      tháng     năm 2022 
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