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BÁO CÁO 

Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế theo Kết luận số 174/SNV-KLTTr  

ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Sở Nội vụ 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum. 

 

Căn cứ Kết luận số 174/SNV-KLTTr ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Sở Nội 

vụ về kết luận thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy theo 

Quyết định số 436/QĐ-SNV ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ. 

Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn 

chế được chỉ ra sau thanh tra như sau:  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

 1. Sau khi có Kết luận thanh tra, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Thông báo 

số 35/TB-UBND, ngày 27 tháng 01 năm 2022 về việc niêm yết công khai Kết luận 

thanh tra, thời gian niêm yết: 15 ngày.  

2. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo1 các cơ quan, đơn vị 

căn cứ các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, tiến hành rà soát, thực hiện việc khắc phục 

theo quy định. 

(Có các Văn bản kèm theo) 

II. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC 

1. Tuyển dụng viên chức và ký hợp đồng làm việc đối với viên chức trúng 

tuyển 

1.1. Trong quá trình tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đợt 1 (năm 2020)  Ủy 

ban nhân dân huyện Sa Thầy vẫn yêu cầu thí sinh nộp hồ sơ tuyển dụng bao gồm: Phiếu 

đăng ký dự tuyển, sơ yếu lý lịch, các bằng cấp photo công chứng ..., như vậy là không 

đúng theo quy định tại Nghị định số 161/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 và 

Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ (chỉ yêu cầu thí 

sinh dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển). 

1.2. Trong quá trình tuyển dụng giáo viên mầm non, có một số trường hợp Ủy ban 

nhân dân huyện chưa thực hiện việc quy đổi các chứng chỉ tin học theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BGDĐT-BTTT ngày 21 tháng 6 năm 2021. Tuy 

nhiên, theo quy định hiện nay về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, 

tiểu học, THCS không quy định việc áp dụng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với giáo 

viên mầm non, tiểu học, THCS. 

                                           
1 Công vắn số 259/UBND-TH, ngày 09 tháng 02 năm 2022; Kế hoạch số 30/KH-UBND, ngày 11 tháng 02 năm 2022. 
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1.3. Một số trường hợp Phiếu tổng hợp điểm của Ban chấm thi và phiếu chấm 

của giám khảo không giống nhau, một số trường hợp điểm thành phần được giám khảo 

cộng không chính xác. Tuy nhiên, không làm thay đổi kết quả tuyển dụng. Một số 

trường hợp điểm tại phiếu chấm không trùng với điểm được thông báo, tuy nhiên không 

ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng. 

Kết quả khắc phục: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào 

tạo tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tồn tại đã được nêu trên. Áp 

dụng để thực hiện tốt hơn trong các kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

1.4.  Tiếp tục thực hiện việc chi trả lại lệ phí xét tuyển cho các đối tượng dự tuyển 

theo đúng quy định (nếu chưa thực hiện xong). 

 Kết quả khắc phục:  Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho phòng Giáo dục và 

Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện, cụ thể: Tiếp tục liên 

hệ với các thí sinh, gửi thông báo đến từng thí sinh theo địa chỉ đã đăng ký dự tuyển 

để hoàn trả lại số tiền thí sinh đóng lệ phí chưa đúng quy định. Tuy nhiên hiện nay 

ngoài số giáo viên trúng tuyển đang công tác tại huyện, phần lớn các thí sinh còn lại 

đều ở ngoài huyện, ngoài tỉnh, do đó việc hoàn trả kinh phí sẽ triển khai thực hiện 

phù hợp với tình hình thực tế hiện nay dịch bệnh covid - 19 đang diễn biến hết sức 

phức tạp. 

2. Công tác tuyển dụng công chức cấp xã 

2.1. Việc xếp lương sau tuyển dụng đối với các trường hợp hợp đồng không đúng 

vị trí việc làm theo chức danh được tuyển dụng (có 02 trường hợp): 

+ Ông Nguyễn Duy Cảnh trúng tuyển chức danh Tư pháp - Hộ tịch xã Hơ Moong; 

+ Bà Y Veo trúng tuyển chức danh Văn phòng - Thống kê xã Ya Ly. 

Những trường hợp này phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định, tuy nhiên Ủy 

ban nhân dân huyện Sa Thầy miễn chế độ tập sự cho ông Nguyễn Duy Cảnh và bà Y 

Veo là không đảm bảo. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy thực hiện quy trình 

tập sự đối với 02 trường hợp nêu trên (lấy kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ năm 

2021 của ông Nguyễn Duy Cảnh và bà Y Veo để đánh giá, nhận xét và công nhận thời 

gian tập sự). 

Kết quả khắc phục: Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp 

với UBND xã Hơ Moong, xã Ya Ly thực hiện quy trình tập sự và tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương đối với 02 

trường hợp nêu trên. Đồng thời, rút kinh nghiệm trong các kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

(có Quyết định công nhận hết tập sự kèm theo) 

2.2. Trong quá trình tuyển dụng công chức cấp xã Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy 

vẫn yêu cầu thí sinh nộp hồ sơ tuyển dụng bao gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển, sơ yếu lý 

lịch, các bằng cấp photo công chứng... không đúng theo quy định tại Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ (chỉ yêu cầu thí sinh dự tuyển 

nộp Phiếu đăng ký dự tuyển). 

Kết quả khắc phục: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tiến hành 

kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tồn tại đã được nêu trên. Áp dụng để thực 

hiện tốt hơn trong các kỳ tuyển dụng tiếp theo. 



3 

 

2.3. Có trường hợp: bà Y Deng mới có giấy chứng nhận tin học cơ bản; Trường 

hợp trên là sinh viên cử tuyển, do đó để đảm bảo quy định, đề nghị Ủy ban nhân dân 

huyện Sa Thầy cử bà Y Deng đào tạo chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để 

đảm bảo theo quy định. 

Kết quả khắc phục: Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Nội vụ hướng dẫn 

UBND xã Sa Sơn cử bà Y Deng tham gia đào tạo chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông 

tin cơ bản để đảm bảo theo quy định. Hiện nay bà Y Deng đã hoàn thành chương trình 

đào tạo ứng dụng CNTT cơ bản tại Trung tâm GDTX tỉnh Kon Tum. 

(có giấy chứng nhận tạm thời kèm theo) 

3. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý  

3.1. Trong việc thực hiện quy trình các bước về quy hoạch, các phòng chuyên 

môn thực hiện chưa đảm bảo theo Hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 18/10/2017 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy (không thể hiện vào Biên bản của bước 1 và bước 3); việc ghi 

chép biên bản không đúng khi thể hiện giờ họp, ngày, tháng họp và số phiếu phát ra so 

với người dự họp không đúng2). 

Kết quả khắc phục: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tiến hành 

kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tồn tại đã được nêu trên để áp dụng cho thời 

gian tiếp theo. 

3.2. Có 01 trường hợp bổ nhiệm lần đầu chưa đảm bảo hạng chức danh nghề 

nghiệp3. 

Kết quả khắc phục: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tiến hành 

kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm sau khi cá nhân có đủ điều 

kiện theo quy định. 

3.3. Có 03/08 trường hợp công chức và 03/07 trường hợp viên chức bổ nhiệm 

lại chậm so với quy định. 

Kết quả khắc phục: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tồn tại đã 

được nêu trên để áp dụng cho thời gian tiếp theo. 

4. Về tiêu chuẩn công chức và viên chức lãnh đạo, quản lý 

4.1. Tại thời điểm thanh tra, có 01 viên chức lãnh đạo quản lý các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND huyện chưa đảm bảo hạng viên chức tối thiểu theo quy 

                                           
2 Hồ sơ quy hoạch của Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Tờ trình số 26/TTr-PKTHT ngày 14/4/2019 của Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng). 
3 Huỳnh Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD (Theo quy định tại Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 

24/10/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của UBND 

huyện Sa Thầy). 
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định4; 02 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng chưa đảm bảo trình độ chuyên môn theo quy 

định5. 

Kết quả khắc phục: Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với 

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

phù hợp với vị trí việc làm sau khi cá nhân có đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời 

yêu cầu các cá nhân chưa đảm bảo trình độ chuyên môn đăng ký tham gia các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa tiêu chuẩn theo quy định. 

5. Việc quản lý hồ sơ công chức 

5.1. Chưa bổ sung đầy đủ lý lịch công chức hằng năm theo quy định 

Kết quả khắc phục: Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ thông báo 

đến các cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ cá nhân khi có sự thay đổi. 

5.2. Qua kiểm tra, một số hồ sơ công chức UBND huyện ban hành Quyết định 

công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chính thức ngạch Chuyên viên không đúng 

với thẩm quyền (ông Hoàng Văn Diễn, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

huyện...). 

Kết quả khắc phục: Đối với các trường hợp này, UBND huyện đã có Tờ trình6 

đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum xem xét, quyết định công nhận hết thời gian tập sự 

cho các cá nhân nêu trên theo đúng thẩm quyền quy định. 

6. Công tác Văn thư, Lưu trữ 

Đa phần các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chưa thực hiện việc lập hồ sơ 

công việc trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành (trừ Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội; Phòng Nội vụ). 

Kết quả khắc phục: Trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện đã phối 

hợp với Phòng Quản lý văn thư, lưu trữ - Sở Nội vụ tiến hành tổ chức tập huấn lập hồ 

sơ trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành cho cán bộ, công chức, viên chức các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (với 314 người tham gia) 

và chỉ đạo Phòng Nội vụ thực hiện kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện của CBCCVC 

tại các cơ quan, đơn vị. 

7. Công tác Tôn giáo 

7.1. Chưa xây dựng kế hoạch theo từng năm để tuyên truyền phổ biến, quán triệt 

pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức; chức việc, 

tín đồ các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Từ năm 2018 đến năm 

2020, không thực hiện việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quán triệt về tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

                                           
4 Huỳnh Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD (Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND 

tỉnh). 
5 Trần Văn Hoàng, Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Rờ Kơi, Hà Văn Tùng, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Hồng Phong 

(tại Luật Giáo dục và Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND huyện Sa Thầy về việc phê duyệt bản mô tả 

công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Sa Thầy). 
6 Tờ trình số 381/TTr-UBND, ngày 19/11/2021 
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 7.2. Việc lưu trữ hồ sơ liên quan đến các điểm nhóm của đạo Tin lành còn chưa 

đầy đủ. 

7.3. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình sinh hoạt, hoạt động của 

các tôn giáo trên địa bàn giữa chính quyền các cấp, giữa chính quyền và các ngành 

còn chưa kịp thời (thông qua các báo cáo tháng, quý).  

7.4. Công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn 

giáo chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp xã; do đó, chưa 

đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tôn giáo trong tình hình mới, ảnh hưởng đến 

chất lượng tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo. 

Kết quả khắc phục: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tiến hành 

kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tồn tại đã được nêu trên để áp dụng cho thời 

gian tiếp theo. 

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Sa Thầy khắc phục những tồn tại, hạn chế 

theo Kết luận số 174/SNV-KLTTr ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Sở Nội vụ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thái 
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