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BÁO CÁO 

Về việc khắc phục sai phạm trong công tác cán bộ 
 
 

 

Kính gửi:        

- UBND thành phố Hà Tĩnh; 

- Phòng Nội vụ thành phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 11/UBND-NV-m ngày 20/4/2022 của UBND thành phố 

Hà Tĩnh về việc xử lý sai phạm trong công tác cán bộ. 

Sau khi rà soát hồ sơ tuyển dụng của cán bộ, công chức, UBND phường xin 

báo cáo kết quả như sau: 

- Có 03 trường hợp công chức có sai phạm đã hoàn thành việc thực hiện khắc 

phục năm 2020, qua kiểm tra sát hạch đều đạt yêu cầu. (Phan Thị Hương, công chức 

Tài chính – kế toán; Trần Cao Cường, công chức Địa chính – xây dựng; Vũ Thị 

Giang, công chức Tài chính – kế toán). Và 03 trường hợp khác cũng đã hoàn thiện 

việc khắc phục sai phạm (Ngô Thị Thắm, công chức Văn phòng – thống kê; Dương 

Thị Huê – công chức Tư pháp – hộ tịch và Đinh Xuân Hoàn – công chức Văn hóa – 

xã hội), kết quả: UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 về việc công nhận kết quả khắc phục sai phạm trong công tác thi tuyển 

dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã. Không thu hồi quyết định tuyển dụng; giữ 

nguyên các quyết định liên quan đến công tác cán bộ. 

- 01 công chức (Trần Minh Học – Công chức Địa chính – xây dựng) và 01 cán 

bộ (Nguyễn Thị Kim Hoa – PCT UBND, trước đây là công chức Văn phòng – thống 

kê), các chức danh chuyên môn này được chuyển thành công chức không qua thi 

tuyển khi Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 có hiệu lực. Căn cứ Công 

văn số 2197/SNV-CCVC ngày 25/12/2020 về việc trả lời một số nội dung liên quan 

đến việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng thì đối tượng này không 

thuộc diện phải thực hiện quy trình tuyển dụng lại. 

- Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự (Trần Xuân Định) chưa thực hiện khắc 

phục sai phạm theo quy định, vậy kính đề nghị UBND Thành phố Hà Tĩnh, phòng 

nội vụ Thành phố thực hiện quy trình tuyển dụng lại theo quy định. 

- Số cán bộ, công chức còn lại đã đáp ứng đúng quy trình tuyển dụng theo quy 

định. 

Trên đây là Báo cáo về việc khắc phục sai phạm trong công tác cán bộ của đơn 

vị phường Hà Huy Tập./.    

             



Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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