
 

Kính gửi:  

     - Trưởng các phòng thuộc UBND huyện. 

     - Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

     - Ban ra đề kiểm tra, sát hạch. 

     - Công chức thuộc đối tượng thi tuyển lại 
 

Thực hiện 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; Sau 

khi xem xét đề nghị của Tổ kiểm tra hồ sơ công chức, Ủy ban nhân dân huyện 

Thông báo như sau: 

1. Số công chức phải thực hiện tuyển dụng bằng hình thức tuyển dụng 

không qua thi đối với 19 công chức.  

                   (Có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng lại: 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/12/2020 đến 25/12/2020 (thành phần hồ 

sơ theo Kế hoạch số 3979/KH- UBND ngày 21/12/2020). 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Cẩm Xuyên. 

4. Thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch: 

- Thời gian kiểm tra, sát hạch: Ngày 28/12/2020. 

- Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Hội trường gác 3 cơ quan UBND huyện. 

5. Nội dung kiểm tra, sát hạch: 

- Luật Cán bộ, công chức; 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định 

về về xử lý kỷ luật cán, công chức, viên chức; 
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- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về 

về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; 

- Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn chuyên môn các ngạch 

công chức hành chính; các Thông tư khác quy định quyền lợi và nghĩa vụ công chức 

hành chính và công tác lưu trữ hồ sơ theo vị trí việc làm. 

- Kiến thức chuyên môn theo từng vị trí việc làm của công chức đang đảm nhận. 

Để đảm bảo thời gian 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, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng các phòng; 

các công chức liên quan nghiêm túc thực hiện. Vấn đề chưa rõ, trực tiếp gặp 

Phòng Nội vụ để thống nhất, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;      

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
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