
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

Số:         /UBND-NC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Kon Rẫy, ngày      tháng      năm 
V/v triển khai thực hiện các 

kiến nghị tại Kết luận thanh tra 

của Sở Nội vụ tỉnh  

 

 

    Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, địa phương(1). 

 

Thực hiện Kết luận thanh tra số 2461/SNV- KLTTr ngày 30/9/2022 của 

Sở Nội vụ tỉnh về thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 

theo Quyết định số 805/QĐ-SNV ngày 27/5/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ; để 

triển khai thực hiện nghiêm túc các kiến nghị tại Kết luận thanh tra, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra 

những hạn chế, khuyết điểm được nêu tại Kết luận thanh tra số 2461/SNV- 

KLTTr ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ (theo phụ lục 01 gửi kèm). 

- Nghiêm túc triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế; thực hiện các kiến 

nghị trong kết luận thanh tra (theo phụ lục 02 gửi kèm).  

Hoàn thành và gửi hồ sơ kiểm điểm, báo cáo kèm theo các tài liệu minh 

chứng kết quả thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra về UBND huyện 

(qua Phòng Nội vụ huyện) trước ngày 07/11/2022. 

2. Phòng Nội vụ huyện 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông 

huyện công khai Kết luận thanh tra theo thời gian quy định. 

- Tham mưu UBND huyện áp dụng biện pháp theo thẩm quyền, tổ chức 

kiểm điểm làm rõ trách nhiệm gắn với việc đánh giá, nhận xét và bình xét Thi 

đua - Khen thưởng và có hình thức xử lý kỷ luật (nếu có) đối với tập thể, cá 

nhân có liên quan trong công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, 

để xảy ra những tồn tại, hạn chế. 

- Tiếp tục rà soát và tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch khắc 

phục những tồn tại đã được Đoàn thanh tra chỉ ra tại Kết luận.  

- Tham mưu UBND huyện Báo cáo gửi Sở Nội vụ về kết quả triển khai 

thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ (Kèm theo tài liệu kiểm 

chứng) trước ngày 10/11/2022. 

                                                 
1 Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Nội vụ huyện; Thanh tra huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể thao - 

Du lịch và Truyền thông; UBND các xã, thị trấn. 



3. Giao Thanh tra huyện: Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực 

hiện nội dung Công văn này, kịp thời báo cáo UBND huyện xem xét, chấn 

chỉnh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp thực hiện không nghiêm túc, không 

đảm bảo nội dung. 

UBND huyện báo để các đơn vị biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

    Võ Văn Lương     



PHỤ LỤC 01: KIỂM ĐIỂM CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN TỚI NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM 

 THEO KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 2461/SNV- KLTTr NGÀY 30/9/2022 CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

(Kèm theo Công văn số       /UBND-NC ngày       tháng     năm 2022 của UBND huyện) 

 

STT Những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra 
Trách nhiệm thuộc 

cơ quan, đơn vị 

 

1 

Trong quá trình tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, UBND huyện Kon Rẫy 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..... (Theo Thông báo tuyển dụng số 104/TB-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019) 

Không đúng theo quy định tại Nghị định số 161/2019/NĐ-CP ngày 29/11/2018 và Thông tư số 

03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ (chỉ yêu cầu thí sinh dự tuyển nộp Phiếu đăng 

ký dự tuyển) 

Phòng Nội vụ, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 

2 

- Một số trường hợp cộng điểm thành phần của bài thi chưa chính xác tuy nhiên không ảnh hưởng 

đến kết quả tuyển dụng; cụ thể: 

+ Thí sinh H Mân Niê (mã phách 08029): điểm tại Phiếu chấm điểm 80 điểm, điểm công bố 92 

điểm. 

+ Thí sinh Trần Thị Hồng (mã phách 08007): Cộng điểm thành phần của tại bài thi: 91, điểm 

công bố: 90. 

+ Thí sinh Đỗ Thị Bích Phương: (mã phách 08038): Cộng điểm thành phần của tại bài thi: 89, 

điểm công bố: 94. 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

3 

Sau khi tuyển dụng, qua kiểm tra việc xếp lương sau tuyển dụng đối với các trường hợp đã có 

thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc chưa chính xác đối với một số trường hợp, cụ thể: Bà  

H Mân Niê trường Mầm non Sơn Ca, bà Y Trang trường Mầm non Bình Minh, bà Đỗ Thị Thắm 

trường Mầm non Hoa Hồng 

Phòng Nội vụ; Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 



4 
Trong đợt tuyển dụng viên chức ngành giáo dục UBND huyện vẫn tổ chức thu lệ phí 500.000 

đồng/thí sinh 

Phòng Nội vụ; Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 

5 
Về hồ sơ công chức: Chưa thực hiện đầy đủ việc bổ sung lý lịch công chức hằng năm theo quy 

định. Hồ sơ lưu trữ không khoa học, thành phần hồ sơ còn thiếu theo quy định 
Phòng Nội vụ 

6 

Về hồ sơ viên chức: Chưa thực hiện đầy đủ việc bổ sung lý lịch viên chức hằng năm theo quy 

định; Hồ sơ không lưu các kết quả đánh giá, phân loại viên chức, kê khai tài sản, thu nhập hằng 

năm; một số trường hợp hồ sơ lưu không đầy đủ các quyết định xếp lương, nâng lương 

Phòng Nội vụ; Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 

7 03 trường hợp công chức lãnh đạo bổ nhiệm lại chậm Phòng Nội vụ 

8 05 trường hợp viên chức lãnh đạo bổ nhiệm lại chậm 
Phòng Nội vụ; Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 

9 
4 trường hợp chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chức theo quy định; 01 trường hợp đang giữ 

ngạch công chức chưa phù hợp với vị trí việc làm 
Phòng Nội vụ 

10 02 trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định tại Luật Giáo dục 
Phòng Nội vụ; Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 

11 

Một số trường hợp công chức, viên chức được nâng lương còn chậm thời gian so với kỳ hạn: Lê 

Hữu Phước (Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng), Tô Thị Thúy Trinh (Chuyên viên phòng Giáo dục và 

Đào tạo), Đinh Minh Tân (chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; Phòng 

Nội vụ; Phòng Kinh tế 

- Hạ tầng; Phòng Giáo 

dục và Đào tạo; Phòng 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 



12 

UBND huyện chưa thực hiện phân cấp cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện thực hiện 

chế độ tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 9 ban hành kèm theo Quyết định 29/2019/QĐ-

UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Phòng Nội vụ 

13 

Một số trường hợp công chức giữ ngạch không đảm bảo theo cơ cấu ngạch đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt: Trương Thị Mỹ Linh (Cán sự), Đặng Vĩnh Phú (Cán sự), Huỳnh Ngọc 

Dũng (Kế toán viên Trung cấp), Nguyễn Đức Dương (Kiểm tra viên) 

Phòng Nội vụ 

14 
Tỷ lệ Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn cần đẩy nhanh theo chủ trương cần thực hiện trong nhiệm 

kỳ 
UBND các xã, thị trấn 

15 

Một số hồ sơ xin đề nghị nâng lương, UBND huyện ra Quyết định nâng lương còn chậm, như: (1) 

Ngày 04/5/2019, UBND xã Đăk Tơ Lung có Tờ trình số 29/TTr-UBND đề nghị nâng lương cho 

đồng chí Đinh Địa (Phòng Nội vụ có Tờ trình số 56/TTr-PNV ngày 27/5/2019 đề xuất) nhưng 

ngày 05/7/2019 UBND huyện mới có Quyết định số 288/QĐ-UBND để nâng lương. (2) Ngày 

05/12/2018, UBND xã Đăk Kôi có Tờ trình số 53/TTr-UBND đề nghị nâng lương cho đồng chí 

U Lang - Xã đội trưởng (Phòng Nội vụ có Tờ trình số 123/TTr-PNV ngày 26/12/2018 đề xuất) 

nhưng ngày 28/01/2019 UBND huyện mới có Quyết định 34/QĐ-UBND để nâng lương 

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; Phòng 

Nội vụ; UBND xã Đăk 

Tơ Lung 

16 

Cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở huyện và cấp xã có lúc chưa tập 

trung nghiên cứu tài liệu liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo nên còn ảnh hưởng đến chất lượng 

tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo trên địa bàn 

Phòng Nội vụ; UBND 

các xã, thị trấn 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 02: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ CỤ THỂ THEO KẾT LUẬN THANH TRA 

SỐ 2461/SNV- KLTTr NGÀY 30/9/2022 CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ  

(Kèm theo Công văn số         /UBND-NC ngày       tháng      năm 2022 của UBND huyện) 

 

STT 
Đơn vị chủ trì tham 

mưu thực hiện 
Đơn vị phối hợp 

Kiến nghị theo Kết luận số 2461/SNV- KLTTr 

ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ 

1 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện 

 

Phòng Tài chính  - Kế hoạch 

 

Chi trả lại lệ phí xét tuyển dụng số tiền 500.000 

đồng/thí sinh trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành 

giáo dục và đào tạo năm 2019 trước ngày 

10/11/2022. 

2 Phòng Nội vụ huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Điều chỉnh việc xếp lương đối với các trường hợp 

đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc 

chưa chính xác đối với: Bà H Mân Niê, Trường 

Mầm non Sơn Ca; bà Y Trang, Trường Mầm non 

Bình Minh; bà Đỗ Thị Thắm, Trường Mầm non 

Hoa Hồng. 

3 Phòng Nội vụ huyện 
Các phòng chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp 
Kịp thời nâng lương đúng thời hạn cho công chức, 

viên chức thuộc đơn vị. 

4 Phòng Nội vụ huyện Thanh tra huyện, Phòng NN&PTNT 
Có phương án chuyển đổi (hoặc đề xuất sửa đổi) cơ 

cấu ngạch cho công chức phù hợp với cơ cấu ngạch. 

5 Phòng Nội vụ huyện 
Các cơ quan, đơn vị có công chức, 

viên chức bổ nhiệm lại 
Thực hiện việc bổ nhiệm lại công chức, viên chức 

đảm bảo đúng thời gian quy định. 



6 Phòng Nội vụ huyện Các đơn vị sự nghiệp 

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 1137/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 Kon Rẫy. 

7 Phòng Nội vụ huyện Các đơn vị sự nghiệp 

Ban hành bản mô tả công việc và khung năng lực 

của từng vị trí việc làm sau khi được Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập của UBND 

huyện Kon Rẫy. 

8 Phòng Nội vụ huyện Các cơ quan, đơn vị Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ công chức, viên chức. 

9 

 

Phòng Nội vụ tham 

mưu UBND huyện 

văn bản chỉ đạo 

Các cơ quan, đơn vị liên quan 

- Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các giải pháp cụ 

thể, phù hợp để khắc phục tình trạng Trưởng thôn 

không phải là đảng viên. Trên cơ sở đó tiếp tục 

nghiên cứu, sắp xếp, thực hiện việc bố trí Bí thư chi 

bộ kiêm trưởng thôn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Văn bản số 2881/UBND-KTTH, ngày 

16/8/2021. 

Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý nhà 

nước đối với thôn, tổ dân phố theo quy định tại 

Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của 

Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của 

thôn, tổ dân phố và Thông tư số 14/2018/TT-BNV 

ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi một số 

điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV.  

UBND các xã, thị 

trấn thực hiện 



10 Phòng Nội vụ 
Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn 

Thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, hưu trí 

cho công chức đúng quy định, đảm bảo quyền lợi 

cho công chức; kịp thời xem xét, giải quyết việc 

nâng lương cho cán bộ, công chức. 

11 Phòng Nội vụ UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn 

giáo; thường xuyên ban hành văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn công tác quản lý về TNTG trên địa bàn; 

xem xét, giải quyết kịp thời các nhu cầu, kiến nghị 

chính đáng hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tôn 

giáo theo quy định. 

- Quan tâm đến việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo; đặc biệt là 

việc kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo 

ở cấp xã. Đối với các địa bàn trọng điểm, tình hình 

tôn giáo phức tạp, cần quan tâm bố trí cán bộ công 

chức là những người có đủ năng lực, trình độ và 

kinh nghiệm để có thể đáp ứng được nhiệm vụ được 

giao. 
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