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KẾT LUẬN THANH TRA 
Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Càng Long 

 
 

Ngày 24/3/2021, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 
108/QĐ-SNV thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện Càng Long.  

Từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 14/5/2021, Đoàn thanh tra đã tiến hành 

thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Càng Long. 

Xét Báo cáo số 124/BC-ĐTT ngày 03/5/2021 của Đoàn thanh tra về thanh 

tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện Càng Long và Báo cáo số 167/BC-ĐTT ngày 25/6/2021 của Trưởng 
đoàn Đoàn thanh tra về việc tiếp thu giải trình dự thảo kết luận thanh tra trên cơ sở 

Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 15/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
Càng Long. 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh kết luận: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ 

Ủy ban nhân dân huyện Càng Long thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ  chức chính quyền 
địa phương năm 2019. 

2. Cơ cấu tổ chức  

Cơ cấu tổ chức và nhân sự hiện có, gồm: 

- Chủ tịch. 

- 02 Phó Chủ tịch. 

- 10 cơ quan chuyên môn (không tính 03 cơ quan hợp nhất). 
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- 03 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Văn hóa - thông tin và Thể thao, Trung tâm 
Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp). 

- 01 Hội đặc thù (Hội Chữ thập đỏ). 

- 55 cơ sở giáo dục, bao gồm: 

+ 16 Trường Mầm non, Mẫu giáo. 

+ 24 Trường Tiểu học. 

+ 15 Trường Trung học cơ sở. 

- Số lượng người làm việc được giao là 2.024 người; đã bố trí, sử dụng 1.871  
người; chưa bố trí, sử dụng 153 người (Riêng đối với số lượng người làm việc là 

viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo được giao là 1.948 người; đã bố trí, sử dụng 
1.801 người; chưa bố trí, sử dụng 147 người). 

3. Căn cứ pháp lý để thực hiện thanh tra 

- Luật Viên chức năm 2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức năm 2019; 

- Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/01/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (sau đây viết tắt là Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP); 

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định 

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 
(sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP); 

- Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định 

số 76/2009/NĐ-CP); 

- Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định 
số 17/2013/NĐ-CP); 

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về 
đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức  (sau đây viết tắt là Nghị định số 
101/2017/NĐ-CP); 

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng, quản lý viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 29/2012/NĐ-

CP); 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=39/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=39/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về 
xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức (sau đây 

viết tắt là Nghị định số 27/2012/NĐ-CP); 

- Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá 
và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 

56/2015/NĐ-CP); 

- Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính 

sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương 
trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn (sau đây viết tắt là Nghị định số 76/2019/NĐ-CP); 

- Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính 

sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng 
vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây 

viết tắt là Nghị định số 116/2010/NĐ-CP); 

- Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định về 

chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (sau đây viết tắt là Nghị định số 
54/2011/NĐ-CP); 

- Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định 
số 88/2017/NĐ-CP); 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 
xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức  (sau đây viết tắt là Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP); 

- Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về 

thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 
46/2010/NĐ-CP); 

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ 
quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định 

số 161/2018/NĐ-CP); 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP); 

- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính 

sách tinh giản biên chế (sau đây viết tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP); 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 21/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị 

định số 113/2018/NĐ-CP); 

- Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 143/2020/NĐ-CP); 

- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định 

trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục (sau đây viết tắt là Nghị định số 
127/2018/NĐ-CP); 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định xử 
lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 

112/2020/NĐ-CP); 

- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về 

vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định 
số 41/2012/NĐ-CP); 

- Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành 
Điều lệ sáng kiến (sau đây viết tắt là Nghị định số 13/2012/NĐ-CP); 

- Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định 
chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan (sau đây viết tắt là Nghị định 
số 157/2007/NĐ-CP); 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về 
công tác văn thư (sau đây viết tắt là Nghị định số 30/2020/NĐ-CP); 

- Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ 
trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở (sau đây viết tắt là Nghị định số 71/2020/NĐ-CP); 

- Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư số 
14/2012/TT-BNV); 

- Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được 

ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư số 
18/2013/TT-BKHCN); 

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước 
thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây viết tắt là 

Thông tư số 08/2013/TT-BNV); 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-115-2010-nd-cp-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-giao-duc-116399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-115-2010-nd-cp-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-giao-duc-116399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-115-2010-nd-cp-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-giao-duc-116399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-115-2010-nd-cp-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-giao-duc-116399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=41/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=41/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=41/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-18-2013-tt-bkhcn-huong-dan-thi-hanh-dieu-le-sang-kien-205489.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2012-nd-cp-dieu-le-sang-kien-135584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-18-2013-tt-bkhcn-huong-dan-thi-hanh-dieu-le-sang-kien-205489.aspx
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- Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công 

chức, viên chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 04/2005/TT-BNV); 

- Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (sau đây 

viết tắt là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT); 

- Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau 
đây viết tắt là Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT); 

- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi 

dưỡng đối với viên chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 15/2012/TT-BNV); 

- Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV (sau đây viết tắt là Thông tư 
số 04/2015/TT-BNV); 

- Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu 

trữ (sau đây viết tắt là Thông tư số 13/2014/TT- BNV);  

- Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và 

định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập (sau 
đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV); 

- Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non (sau đây viết 

tắt là Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT); 

- Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng 
người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập (sau đây viết tắt là 

Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT); 

- Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (sau đây 
viết tắt là Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT); 

 - Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT (sau đây 
viết tắt là Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT); 

- Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2012/TT-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV); 

- Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập (sau đây viết tắt là Thông tư 

liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV); 

- Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập (sau đây viết tắt là 

Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV); 

- Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các 
cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn 

được đào tạo (sau đây viết tắt là Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT); 

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học  (sau 
đây viết tắt là Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT); 

- Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, 
xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập  (sau 

đây viết tắt là Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT); 

- Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, 
xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập  (sau đây viết tắt 

là Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT); 

- Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, 
xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập (sau đây 

viết tắt là Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT); 

- Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 21/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ 
chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư (sau đây viết tắt là Thông 
tư số 14/2014/TT-BNV); 

- Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, 

hải quan, dự trữ, (sau đây viết tắt là Thông tư số 09/2010/TT-BNV); 

- Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 
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số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện (sau đây 
viết tắt là Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV); 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học (sau đây viết tắt là Thông tư số 
28/2020/TT-BGDĐT); 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường trung học phổ 

thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây viết tắt là Thông tư số 
32/2020/TT-BGDĐT); 

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non (sau đây viết tắt là Thông tư số 

52/2020/TT-BGDĐT); 

- Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và 
Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Giáo 

dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Thông tư số 

12/2020/TT-BGDĐT); 

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 
(sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV); 

- Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ 
thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập  

(sau đây viết tắt là Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT); 

- Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 Bộ trưởng Bộ  Giáo 

dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 
nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt 

công lập (sau đây viết tắt là Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT); 

- Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, 

giảng viên (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT); 

- Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, 
giảng viên (sau đây viết tắt là Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT); 
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- Thông tư số 09/2019/TT-BGDĐT ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT (sau đây viết tắt là Thông 

tư số 09/2019/TT-BGDĐT);  

- Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết 
tắt là Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV); 

- Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp 
đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập (sau đây viết tắt là Thông tư số 03/2019/TT-BNV); 

- Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP (sau đây 
viết tắt là Thông tư số 08/2017/TT-BNV); 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP (sau đây 
viết tắt là Thông tư số 12/2019/TT-BNV); 

- Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Trà Vinh về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ 

chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo (sau đây viết tắt là Quyết 
định số 28/2007/QĐ-UBND); 

- Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục công lập (sau đây viết tắt là Quyết định số 244/2005/QĐ-
TTg); 

- Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của Ủy ban nhân dân   
tỉnh Trà Vinh ban hành quy định về phân cấp sử dụng, quản lý cán bộ và tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn ỉnh 
Trà Vinh (sau đây viết tắt là Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND); 

- Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân dân   

tỉnh Trà Vinh ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 
chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước tỉnh Trà Vinh 

(sau đây viết tắt là Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND); 

- Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức (sau đây viết tắt là Quyết định số 1045/QĐ-UBND); 
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- Công văn số 1063/UBND-NC ngày 24/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Trà Vinh về việc chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, 

viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (sau đây viết tắt là Công văn số 
1063/UBND-NC); 

- Công văn số 325-CV/TU ngày 09/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà 

Vinh về việc uốn nắn công tác bổ nhiệm lại cán bộ (sau đây viết tắt là Công văn số 
325-CV/TU); 

- Quy định số 2637-QĐ/TU ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ (sau đây viết tắt 

là Quy định số 2637-QĐ/TU); 

- Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 
bàn tỉnh Trà Vinh (sau đây viết tắt là Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND); 

- Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh (sau đây viết tắt là Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND); 

- Công văn số 3273/UBND-NC ngày 09/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về việc tổ chức thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn theo 
Thông tư số 08 (sau đây viết tắt là Công văn số 3273/UBND-NC); 

- Công văn số 529/UBND-NC ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, 
viên chức và quản lý biên chế công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Công văn số 

529/UBND-NC); 

- Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU ngày 18/12/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

về xây dựng quy hoạch và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý (sau 
đây viết tắt là Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU). 

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

1. Tuyển dụng và tập sự đối với viên chức 

Trong kỳ thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long thực hiện 
tuyển dụng 71 viên chức bằng hình thức xét tuyển. Trong quá trình thực hiện quy 

trình tuyển dụng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long có xây dựng kế 
hoạch tuyển dụng viên chức trong chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao và tổ 
chức thực hiện các quy trình tuyển dụng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Tuy nhiên, khi ban hành quyết định tuyển dụng, thực hiện quy trình tập sự, 
bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức có 

những hạn chế, thiếu sót như sau (đính kèm bảng thống kê): 
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a. Đối với các trường hợp tuyển dụng năm 2019 

- 53/53 trường hợp, trong quyết định tuyển dụng viên chức có nội dung điều 

chỉnh không phù hợp “thực hiện hợp đồng làm việc do Bộ Nội vụ ban hành kèm 
theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012”, nội dung này đã được sửa 
đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV. 

- 24/53 trường hợp, được miễn tập sự do đã có thời gian công tác có đóng 
bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã 

đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn 
hơn thời gian tập sự. Tuy nhiên, khi ban hành quyết định tuyển dụng không cho 

viên chức hưởng 100% lương; sau đó, có ban hành quyết định điều chỉnh nội dung 
cho viên chức hưởng 100% lương, nhưng có nội dung điều chỉnh thời gian xét nâng 

lương lần sau không phù hợp, chưa xem xét thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã 
hội bắt buộc để tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp 

lương vào chức danh nghề nghiệp, sai với quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 
số 15/2012/TT-BNV “thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của 

người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp 
với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng tính vào thời gian xét nâng lương 

lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp”. 

- 53/53 trường hợp, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không tiến 
hành thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển trước khi ký 

hợp đồng làm việc với người trúng tuyển viên chức, sai với quy định tại Điều 1 
Thông tư số 04/2015/TT-BNV (áp dụng tại thời điểm văn bản quy phạm pháp luật 

đang có hiệu lực). 

- 01/53 trường hợp, không có phân công người hướng dẫn tập sự cho người 

tập sự, sai với quy định tại Điều 21 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP; từ đó không chi 
phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành cho người hướng dẫn 

tập sự, sai với quy định tại Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. 

- 06/53 trường hợp, Hiệu trưởng các trường có phân công người hướng dẫn 

tập sự cho người tập sự, nhưng không chi phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương 
tối thiểu hiện hành cho người hướng dẫn tập sự, sai với quy định tại Điều 22 Nghị 

định số 29/2012/NĐ-CP. 

- 01/53 trường hợp, được tuyển dụng và bắt đầu từ tháng 01/11/2019, nhưng 
đến 01/12/2019 nghỉ thai sản thì phải kéo dài thời gian tập sự 06 tháng (thời gian 

nghỉ thai sản không tính vào thời gian tập sự). Như vậy, mới tập sự được 01 tháng 
và phải tiếp tục tập sự thêm 05 tháng nữa thì mới đủ thời gian tập sự theo quy định 

(01/6/2020 đến hết tháng 10/2020). Nhưng khi ban hành quyết định bổ nhiệm chức 
danh nghề nghiệp, ghi nhận thời gian hưởng 100% lương và thời gian làm căn cứ 

để xem xét nâng bậc lương lần sau không phù hợp, trễ 01 tháng so với thời gian kết 
thúc tập sự, sai với quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. 
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- 01/53 trường hợp, được tuyển dụng và bắt đầu từ ngày 01/11/2019, nhưng 
đến 01/3/2020 nghỉ thai sản thì phải kéo dài thời gian tập sự 06 tháng (thời gian 

nghỉ thai sản không tính vào thời gian tập sự). Như vậy, mới tập sự được 04 tháng 
và phải tiếp tục tập sự thêm 02 tháng nữa mới đủ thời gian tập sự theo quy định 
(01/9/2020 đến hết tháng 10/2020). Nhưng khi ban hành quyết định bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp, ghi nhận thời gian hưởng 100% lương và thời gian làm căn cứ 
để xem xét nâng bậc lương lần sau không phù hợp, trễ 01 tháng so với thời gian kết 

thúc tập sự, sai với quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. 

- 06/53 trường hợp, có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, 

được bố trí làm việc đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời 
gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) 

bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự, thì không thực hiện chế độ tập sự (miễn tập sự) 
theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, nhưng ban hành 

quyết định tuyển dụng không cho viên chức được hưởng 100% lương. Đồng thời, 
khi ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, ghi nhận thời gian làm 

căn cứ để xem xét nâng bậc lương lần sau không phù hợp, chưa xem xét thời gian 
công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính vào thời gian xét nâng lương lần 

sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp, sai với quy định tại 
khoản 3 Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV về “thời gian công tác có đóng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng tính vào 
thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề 

nghiệp”. 

- 09/53 trường hợp, được miễn tập sự theo quy định tại điểm 5 khoản 11 
Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ký kết hợp đồng làm việc xác định thời 
hạn nhưng nội dung hợp đồng không ghi nhận thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu 

lực của hợp đồng, sai với quy định tại Điều 22 Luật Viên chức (hiện tại là Điều 25 
Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội); 

hợp đồng làm việc sai với Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-
BNV. 

- 04/53 trường hợp, được miễn tập sự theo quy định tại điểm 5 khoản 11 
Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ký kết hợp đồng làm việc không xác định 
thời hạn, sai với quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

“viên chức được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập phải ký hợp đồng làm 
việc xác định thời hạn lần đầu với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức”; hợp đồng làm việc sai với Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông 
tư số 03/2019/TT-BNV. 

- 09/53 trường hợp, không được miễn tập sự theo quy định tại điểm 5 khoản 
11 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ký kết hợp đồng làm việc xác định thời 

hạn nhưng nội dung hợp đồng không ghi nhận thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu 

lực của hợp đồng, sai với quy định tại Điều 22 Luật Viên chức (hiện tại là Điều 25 
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Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội); 
hợp đồng làm việc sai với Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-

BNV. 

- 07/53 trường hợp, không được miễn tập sự theo quy định tại điểm 5 khoản 
11 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ký kết hợp đồng làm việc không xác 

định thời hạn, là sai với quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 03/2019/TT-

BNV (hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được ký kết giữa người đứng 

đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác 
định thời hạn); hợp đồng làm việc sai với Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 

số 03/2019/TT-BNV. 

- 04/53 trường hợp (trong đó, 03 trường hợp không được miễn tập sự, 01 

trường hợp được miễn tập sự theo quy định tại điểm 5 khoản 11 Điều 2 Nghị định 
số 161/2018/NĐ-CP, ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn, là sai với đối 

tượng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh, nội dung điều chỉnh theo quy định của pháp 
luật về viên chức. 

- 09/53 trường hợp (trong đó, 06 trường hợp không được miễn tập sự, 03 
trường hợp được miễn tập sự theo quy định tại điểm 5 khoản 11 Điều 2 Nghị định 
số 161/2018/NĐ-CP), ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn, nhưng nội 

dung hợp đồng không ghi nhận thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp 
đồng, sai với tính chất của hợp đồng có xác định thời hạn và sai với đối tượng điều 

chỉnh, phạm vi điều chỉnh, nội dung điều chỉnh theo quy định của pháp luật về viên 
chức. 

- 05/53 trường hợp (trong đó, 01 trường hợp không được miễn tập sự, 04 
trường hợp được miễn tập sự theo quy định tại điểm 5 khoản 11 Điều 2 Nghị định 
số 161/2018/NĐ-CP), ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, sai với 

quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và sai với đối tượng 

điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh, nội dung điều chỉnh theo quy định của pháp luật về 
viên chức. 

- Quy định thêm thủ tục hành chính không cần thiết (pháp luật không có quy 
định) “Đơn xin công nhận hết thời gian tập sự” (các Trường Mầm non: Hoa Sen, 

Hướng Dương, Tuổi Xuân, Tuổi Thơ, Tuổi Hồng, Sơn Ca). 

- Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức khi hết thời 
gian tập sự, sử dụng trích yếu không phù hợp “quyết định công nhận hết thời gian 

tập sự và xếp ngạch viên chức”. 

- Cử một người, trong cùng thời gian hướng dẫn cho hai người tập sự, là sai 

với quy định tại Điều 21, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (Trường Mầm non Hướng 
Dương). 

- Quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức khi hết 
thời gian tập sự, căn cứ văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực (Trường Mầm 

non Sao Mai, Trường Mầm non Thiên Thanh). 
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b. Đối với các trường hợp tuyển dụng năm 2020 

- 18/18 trường hợp, khi hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, cơ quan tuyển dụng 

không tiến hành thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển 
trước khi ban hành quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển viên chức 
(không tiến hành thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ thì không có cơ sở đảm 

bảo tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP). 

- 06/18 trường hợp, được miễn tập sự do đã có thời gian công tác có đóng 
bảo hiểm xã hội bắt buộc, được bố trí làm công việc đúng chuyên môn nghiệp vụ 

trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bằng hoặc 
lớn hơn thời gian tập sự. Tuy nhiên, ban hành quyết định tuyển dụng có nội dung 

điều chỉnh về thời gian xét nâng lương lần sau không phù hợp, chưa xem xét thời 
gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc  để tính vào thời gian xét nâng 

lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp, sai với quy 
định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (trường hợp người được 

tuyển dụng, bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo thì thời gian công tác có 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh 

nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng). 

- 01/18 trường hợp, không được miễn tập sự theo quy định tại khoản 5 Điều 
21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn 

nhưng nội dung hợp đồng không ghi nhận thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực 
của hợp đồng, sai với quy định tại Điều 25 Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH 

ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội. 

- 03/18 trường hợp (trong đó, 01 trường hợp miễn tập sự, 02 trường hợp 
không được miễn tập sự), ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là 

không phù hợp (hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ áp dụng đối với 

viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020), sai với quy định tại Điều 25 
Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội. 

- 06/18 trường hợp, không được miễn tập sự, ký kết hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn, là sai với quy định tại Điều 25 Văn bản hợp nhất số 

26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội và sai với đối tượng 
điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh, nội dung điều chỉnh theo quy định của pháp luật về 
viên chức. 

- 06/18 trường hợp (trong đó, 01 trường hợp miễn tập sự, 05 trường hợp 
không được miễn tập sự), ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn, nhưng ký 

không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng, là sai với tính 
chất của hợp đồng có xác định thời hạn và sai với đối tượng điều chỉnh, phạm vi 

điều chỉnh, nội dung điều chỉnh theo quy định của pháp luật về viên chức. 
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2. Việc sắp xếp, bố trí viên chức 

2.1. Số lượng người làm việc 

a) Bậc học mầm non (16 trường) 

Hiện tại, có 179 lớp, tổng số với 4.757 trẻ, bình quân có 26,6 trẻ/lớp. 

Đội ngũ giáo viên và viên chức khác hiện có 214 người, trong đó: 

- Viên chức quản lý: 39 người (13 Hiệu trưởng, 26 Phó Hiệu trưởng). 

- Giáo viên: 305 người. 

- Nhân viên: 24 người. 

Việc bố trí theo vị trí việc làm đối với viên chức tại các Trường Mầm non, 

Mẫu giáo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, 
Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT, cụ thể như sau: 

- Viên chức quản lý: Thiếu 04 người (03 Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng). 

- Giáo viên: Thiếu 30 người. 

- Nhân viên: Thiếu 08 người (đang bố trí kiêm nhiệm). 

b) Bậc học tiểu học (24 trường) 

Hiện tại, có 459 lớp, tổng số 12.281 học sinh, bình quân 27,8 học sinh/lớp. 

Đội ngũ giáo viên và viên chức khác là 784 người, cụ thể: 

- Viên chức quản lý: 48 người (20 Hiệu trưởng, 28 Phó Hiệu trưởng). 

- Giáo viên: 713 người (Tiểu học 558, Âm nhạc 22, Mỹ thuật 28, Thể dục 29, 
Anh văn 38, Ngữ văn Khmer 05, Tin học 10, Tổng phụ trách đội 12). 

- Nhân viên: 23 người (Thư viện 4, Kế toán 18, Y tế 01). 

Việc bố trí theo vị trí việc làm đối với viên chức tại các Trường Tiểu học 

theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT; Thông tư số 28/2009/TT-
BGDĐT, Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT, cụ thể như sau: 

- Viên chức quản lý: Thừa 03 Phó Hiệu trưởng (Mỹ Cẩm, Tân Bình A, 
Phương Thạnh A); thiếu 03 Hiệu trưởng (B An Trường A, Huyền Hội A, Huyền 

Hội B) và thiếu 02 Phó Hiệu trưởng (Đại Phúc, A An Trường). 

- Giáo viên: Thừa 18 người (Tiểu học 17, Mỹ thuật 01); thiếu 24 người 

(Khmer 01, Âm nhạc 04, Mỹ thuật 02, Thể dục 05, Anh văn 02, Tin học 09, Tổng 
phụ trách đội 01). 

- Nhân viên: Thiếu 47 người (đa số đang bố trí kiêm nhiệm: Thư viện 12, 
Thiết bị 01, Công nghệ thông tin 03, Văn thư 04, Kế toán 05, Y tế 20, Thủ quỹ 02).  

c) Bậc học Trung học cơ sở (15 trường) 

Hiện tại, có 268 lớp, tổng số 8.985 học sinh, bình quân 34 học sinh/lớp. 
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Đội ngũ giáo viên và viên chức khác hiện có là 632 người, cụ thể: 

- Viên chức quản lý: 29 người (13 Hiệu trưởng, 16 Phó Hiệu trưởng). 

- Giáo viên: 583  người (Văn 91, Toán 94, Giáo dục công dân 15, Lý 39, Hóa 
38, Sinh 54, Sử 41, Địa 30, Nhạc 21, Mỹ thuật 23, Công nghệ 10, Thể dục 34, Anh 
văn 53, Ngữ văn Khmer 02, Tin học 26, Tổng phụ trách đội 12). 

- Nhân viên: 20 người (Thư viện 04, Thiết bị 01, Văn thư 02, Kế toán 07, 
Thủ quỹ 01). 

- Việc bố trí theo vị trí việc làm đối với viên chức tại các Trường Trung học 
cơ sở theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT; Thông tư số 

28/2009/TT-BGDĐT; Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT, cụ thể như sau: 

- Viên chức quản lý: Thiếu 04 người (02 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng). 

- Giáo viên: Thừa 46 (Văn 04, Toán 09, Lý 05, Hóa 09, Sinh 08, Sử 10, Mỹ 
thuật 01). Thiếu 28 (Giáo dục công dân 05, Công nghệ 20, Tin học 03). 

- Nhân viên: Thiếu 60 người (đa số đang bố trí kiêm nhiệm: Thư viện 09, 
Thiết bị 14, Văn thư 12, Kế toán 06, Y tế 07, Thủ quỹ 03, Công nghệ thông tin 07, 

Giáo vụ 02). 

2.2. Bố trí vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long có quan tâm chỉ đạo thực hiện 
và tổ chức thực hiện việc sắp xếp, bố trí vị trí việc làm và bổ nhiệm chức danh nghề 
nghiệp đối với viên chức giáo viên thuộc quyền quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình 

thực hiện còn những hạn chế, thiếu sót như sau (đính kèm bảng kê chi tiết): 

- 03 trường hợp có trình độ chuyên môn là cử nhân giáo dục chính trị, được 

sắp xếp, bố trí vị trí việc làm và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu 
học, không phù hợp với tiêu chuẩn trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp, sai 

với quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (hiện tại là 
Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT). 

- 01 trường hợp có trình độ chuyên môn là đại học sư phạm toán, được sắp 
xếp, bố trí vị trí việc làm và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, 

không phù hợp với tiêu chuẩn trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp, sai với 
quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (hiện tại là Thông 

tư số 02/2021/TT-BGDĐT). 

- 01 trường hợp có trình độ chuyên môn là đại học sư phạm địa, được sắp 
xếp, bố trí vị trí việc làm và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, 

không phù hợp với tiêu chuẩn trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp, sai với 
quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (hiện tại là Thông 

tư số 02/2021/TT-BGDĐT). 

- 02 trường hợp có trình độ chuyên môn là cử nhân quản lý giáo dục, được 

sắp xếp, bố trí vị trí việc làm và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu 
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học, không phù hợp với tiêu chuẩn trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp, sai 
với quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (hiện tại là 

Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT). 

- 01 trường hợp, giáo viên nhưng chưa bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo 
viên tương ứng với cấp học, sai với quy định tại Điều 31 Luật Viên chức. 

- 03 trường hợp, nhân viên nhưng có mã ngạch và chức danh nghề nghiệp 
giáo viên, sai với quy định tại Điều 31 Luật Viên chức. 

- 29 trường hợp, giáo viên của trường này được cử đi dạy tại trường khác 
theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định, để hỗ trợ cho các trường đang 

thiếu giáo viên, nhưng do Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành 
quyết định là không đúng thẩm quyền. 

- 10 trường hợp, giáo viên tại các cơ sở giáo dục được "trưng dụng" đến làm 
việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, để hỗ trợ thực hiện các công việc chuyên môn 

về quản lý giáo dục, nhưng do Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết 
định là không đúng thẩm quyền (hiện tại, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào 

tạo đã ban hành quyết định thôi trưng dụng). 

- Hiện nay, còn 291 giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định 

tại Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019. 

- Chưa thực hiện việc rà soát các trường hợp viên chức là người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp công lập (người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự 

nghiệp công lập trước đây được xác định là công chức theo quy định của Luật cán 
bộ, công chức mà sau này không còn là công chức) để tiến hành ký kết hợp đồng 

làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật hiện 
hành. 

- Định mức số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục chưa 
được sắp xếp, bố trí, phân công công tác kịp thời, cụ thể:  

+ Thừa: 03 Phó Hiệu trưởng (ở các Trường Tiểu học Mỹ Cẩm, Trường Tiểu 
học Tân Bình A, Trường Tiểu học Phương Thạnh A). 

+ Thiếu: 03 Hiệu trưởng (các Trường Mầm non: Tuổi Hồng, Sơn Ca, Hoa 
Mai), 01 Phó Hiệu trưởng (Trường Mẫu giáo Họa Mi); 03 Hiệu trưởng (các Trường 

Tiểu học: Huyền Hội A, Huyền Hội B, Thị trấn B), 02 Phó Hiệu trưởng (các 
Trường Tiểu học: B An Trường A, Bình Phú A); 02 Hiệu trưởng (các Trường 
Trung học cơ sở: An Trường A, Đức Mỹ), 02 Phó Hiệu trưởng (các Trường Trung 

học cơ sở: Thái Bình, Dân tộc nội trú). 

3. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

3.1. Công tác quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý 

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Càng Long có quan tâm chỉ đạo thực hiện 

xây dựng quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý ở 



17 

 

các đơn vị sự nghiệp công lập theo Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU. Hiện tại, đã phê 
duyệt quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý được 02 đơn vị (Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 
thao). 

Chưa ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện xây dựng quy hoạch và 

rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo, từ đó chưa phê duyệt quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý ở 

các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo và chưa ban hành kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng đối với viên chức quy hoạch lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị sự nghiệp giáo 

dục và đào tạo. 

3.2. Công tác bổ nhiệm; bổ nhiệm lại; điều động, bổ nhiệm  

Trong kỳ thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long thực hiện 
công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý; kéo dài thời gian giữ 

chức vụ đối với viên chức lãnh đạo, quản lý; điều động, bổ nhiệm viên chức lãnh 
đạo, quản lý theo thẩm quyền 101 trường hợp, cụ thể: 

- Bổ nhiệm 10 viên chức lãnh đạo, quản lý: 

+ 03 Hiệu trưởng. 

+ 03 Phó Hiệu trưởng. 

+ Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp.  

+ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. 

+ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao. 

+ Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp. 

- Bổ nhiệm lại 66 viên chức lãnh đạo, quản lý: 

+ 26 Hiệu trưởng. 

+ 38 Phó Hiệu trưởng. 

+ Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. 

+ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. 

- Kéo dài thời gian giữ chức vụ 02 trường hợp: 

+ 01 Hiệu trưởng. 

+ 01 Phó Hiệu trưởng. 

- Điều động, bổ nhiệm 23 trường hợp: 

+ 11 Hiệu trưởng. 

+ 12 Phó Hiệu trưởng. 
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Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên 
chức lãnh đạo, quản lý còn một số hạn chế, thiếu sót như sau (đính kèm bảng thống 

kê): 

3.2.1. Công tác bổ nhiệm 

a) Về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm 

- 01 trường hợp không phù hợp tiêu chuẩn trình độ đào tạo (Cử nhân giáo 
dục chính trị). 

- 01 trường hợp không đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị (nhưng không 
có cam kết hoàn thành chuẩn trung cấp lý luận chính trị). 

b) Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm 

- 06 trường hợp không có Giấy chứng nhận sức khỏe. 

- 03 trường hợp, người nhận bản kê khai tài sản, thu nhập, ký nhận chưa 
đúng quy định. 

- 06 trường hợp thiếu biên bản thực hiện quy trình nhân sự 5 bước. 

- 01 trường hợp kết luận bảo vệ chính trị nội bộ căn cứ văn bản hết hiệu lực.  

3.2.2. Công tác bổ nhiệm lại 

a) Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại 

- 02 trường hợp bổ nhiệm lại không phù hợp tiêu chuẩn trình độ đào tạo. 

- 06 trường hợp bổ nhiệm lại không đủ chuẩn về trình độ lý luận chính trị. 

- 06 trường hợp bổ nhiệm lại không có chứng chỉ Tin học. 

- 04 trường hợp bổ nhiệm lại không có chứng chỉ Ngoại ngữ. 

- 05 trường hợp bổ nhiệm lại không có chứng chỉ về quản lý nhà nước hoặc 

quản lý giáo dục. 

b) Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại 

- 56 trường hợp bổ nhiệm lại trễ hạn so với thời gian quy định. 

- 01 trường hợp không khai lý lịch Mẫu 2c. 

- 08 trường hợp, bản kê khai lý lịch Mẫu 2c không ghi ngày, tháng, năm. 

- 02 trường hợp, bản kê khai lý lịch Mẫu 2c chưa ký xác nhận của Thủ 

trưởng đơn vị. 

- 02 trường hợp, không có bản nhận xét của Cấp ủy nơi công tác. 

- 04 trường hợp, bản nhận xét của Cấp ủy nơi công tác không ghi ngày, 
tháng, năm ký xác nhận. 

- 02 trường hợp, không có bản nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú (trong đó có 

01 trường hợp chưa là đảng viên). 
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- 06 trường hợp, bản nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú không ghi ngày, tháng, 
năm ký xác nhận. 

- 46 trường hợp, người tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập, ký nhận 
không đúng quy định. 

- Một số trường hợp, Giấy khám sức khỏe chưa đảm bảo tính pháp lý (như 

nội dung xác nhận của các Bác sĩ chuyên khoa là bản photocopy, chỉ có kết luận 
cuối cùng của người có thẩm quyền là có dấu, chữ ký thật). 

3.2.3. Công tác điều động, bổ nhiệm 

- Chưa xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đối với viên 

chức lãnh đạo, quản lý thuộc quyền quản lý. 

- 23/23 trường hợp, trước khi điều động, bổ nhiệm, người có thẩm quyền 

điều động, bổ nhiệm không có biên bản trao đổi với người được điều động, bổ 
nhiệm, để thực hiện điều động, bổ nhiệm (chưa đảm bảo nguyên tắc dân chủ). 

- 23/23 trường hợp, trước khi điều động, bổ nhiệm, người có thẩm quyền 
điều động, bổ nhiệm không thực hiện lấy ý kiến của đơn vị nơi đến và đơn vị nơi đi 

để thực hiện điều động, bổ nhiệm (chưa đảm bảo nguyên tắc dân chủ). 

4. Công tác tiền lương 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long có quan tâm chỉ đạo thực hiện 
các quy định của pháp luật về công tác nâng bậc lương thường xuyên; nâng phụ cấp 
thâm niên vượt khung; nâng bậc lương trước thời hạn. Thủ trưởng các đơn vị sự 

nghiệp công lập có thực hiện thủ tục nâng bậc lương theo thẩm quyền phân cấp 
hoặc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long xem xét, quyết định theo 

thẩm quyền. 

Trong kỳ thanh tra, có 2.688 lượt viên chức được nâng bậc lương thường 

xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung. Trong 
đó: 

- Nâng bậc lương thường xuyên: 1.556 lượt. 

+ Năm 2018: 544 lượt. 

+ Năm 2019: 575 lượt. 

+ Năm 2020: 437 lượt. 

- Nâng bậc lương trước thời hạn: 141 lượt. 

+ Năm 2018: 35 lượt. 

+ Năm 2019: 57 lượt. 

+ Năm 2020: 49 lượt. 

- Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung: 993 lượt. 
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+ Năm 2018: 344 lượt. 

+ Năm 2019: 368 lượt. 

+ Năm 2020: 281 lượt. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn những hạn chế, thiếu sót sau (đính 
kèm bảng thống kê): 

- Có 19 trường hợp, ban hành quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung 
khi có thông báo kết quả đánh giá và xếp loại viên chức ở mức không hoàn thành 

nhiệm vụ và bị kỷ luật, sai với quy định tại Thông tư số 04/2005/TT-BNV. 

- Có 02 trường hợp, ban hành quyết định nâng bậc lương thường xuyên khi 

có thông báo kết quả đánh giá và xếp loại viên chức ở mức không hoàn thành 
nhiệm vụ và bị kỷ luật, sai với quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV. 

- 02 trường hợp, ban hành quyết định nâng bậc lương thường xuyên không 
phù hợp (trong đó 01 trường hợp không ghi nhận thời gian hưởng lương và thời 

gian làm căn cứ để xét nâng bậc lương lần sau; 01 trường hợp sai hệ số lương). 

- Quy định thêm thủ tục hành chính không cần thiết (pháp luật không có quy 

định) “Đơn xin xét nâng bậc lương trước thời hạn”. 

- Thực hiện việc xét nâng bậc lương thường xuyên; nâng phụ cấp thâm niên 

vượt khung; nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức theo phân cấp quản lý 
chưa kịp thời, gây khó khăn trong việc cập nhật bảng lương, cũng như phát sinh 
những nội dung khác trong quá trình xét nâng bậc lương thường xuyên. 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý chưa ban hành quy chế 
nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

theo phân cấp quản lý được quy định tại điểm b khoản 7 Điều 11 Quyết định số 
30/2015/QĐ-UBND và khoản 1 Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-BNV. 

- Ủy ban nhân dân huyện Càng Long chưa ban hành quy chế nâng bậc lương 
trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp 

quản lý được quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND và  
không báo cáo kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc 

lương trước thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-
BNV. 

5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long có quan tâm công tác đào tạo, 
bồi dưỡng đối với viên chức thuộc quyền quản lý. Hàng năm, có ban hành kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi 
dưỡng theo thẩm quyền. 

Trong kỳ thanh tra, có 44 viên chức được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi 
dưỡng, cụ thể. 
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- Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị: 01 người. 

- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: 17 người. 

- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính: 02 người. 

- Bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý cấp phòng; 04 người. 

- Bồi dưỡng kiến thức chức danh nghề nghiệp: 20 lượt người. 

6. Công tác đánh giá và xếp loại viên chức 

Trong kỳ thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long có quan tâm 

chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc quyền quản lý, tổ chức thực hiện 
đánh giá và xếp loại viên chức theo thẩm quyền. Việc đánh giá và xếp loại viên 

chức được thực hiện đúng nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí đánh giá 
và xếp loại viên chức theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, Nghị định số 

88/2017/NĐ-CP, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, cụ thể:  

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 3.327 người. 

+ Năm 2018: 1.195 người. 

+ Năm 2019: 1.067 người. 

+ Năm 2020: 1.065 người. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 2.400 người. 

+ Năm 2018: 739 người. 

+ Năm: 2019: 847 người. 

+ Năm 2020: 814 người. 

- Hoàn thành nhiệm vụ: 233 người. 

+ Năm 2018: 85 người. 

+ Năm  2019: 70 người. 

+ Năm 2020: 78 người. 

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 129 người. 

+ Năm 2018: 12 người. 

+ Năm 2019: 46 người. 

+ Năm 2020: 71 người. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đánh giá và xếp loại viên chức có những 
hạn chế, thiếu sót như sau (đính kèm bảng kê chi tiết): 

- Có 1.008 trường hợp, giáo viên của các cơ sở giáo dục được đánh giá và 
xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nhưng không có công trình khoa học, đề 
án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện 

công tác chuyên môn, nghề nghiệp và được cấp có thẩm quyền công nhận, là không 
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đúng với tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP (áp dụng tại thời điểm văn 

bản đang có hiệu lực): 

+ Năm học 2017 - 2018, có 350 người. 

+ Năm học 2018 - 2019, có 350 người. 

+ Năm học 2019 - 2020, có 308 người. 

- Có 13 trường hợp, viên chức của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao được đánh giá và xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nhưng không có 
công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu 

quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp và được cấp có thẩm 
quyền công nhận, là không đúng với tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 56/2015/NĐ-
CP. 

- Có 06 trường hợp, giáo viên của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 
dục thường xuyên được đánh giá và xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 

nhưng không có công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và 
mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp và được 

cấp có thẩm quyền công nhận, là không đúng với tiêu chí đánh giá, xếp loại viên 
chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 
56/2015/NĐ-CP. 

- Không ban hành văn bản thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 
theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP đối với  01 trường hợp viên 

chức của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao. 

- Chưa ban hành quy chế đánh giá, xếp loại viên chức theo quy định tại Điều 

23 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

7. Công tác thi đua, khen thưởng 

Trong kỳ thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long có quan tâm 
thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, nhằm tạo động lực động viên, khuyến 

khích mọi cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao; ban hành quyết định khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp 

trên khen thưởng theo thẩm quyền cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất 
sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể. 

- Đối với danh hiệu cá nhân: 

+ Lao động tiên tiến: 5.700 lượt. 

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 816 lượt. 

+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 78 lượt. 

+ Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 637 lượt. 
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+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 13 lượt. 

- Đối với danh hiệu tập thể: 

+ Tập thể lao động tiên tiến: 172 lượt. 

+ Tập thể lao động xuất sắc: 52 lượt. 

+ Cờ thi đua cấp tỉnh: 08 lượt. 

+ Cờ thi đua của Chính phủ: 01 lượt. 

+ Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 23 lượt. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về công tác 
thi đua, khen thưởng, Hiệu trưởng các trường xét, trình Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bình chọn, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” vượt 15% trong tổng số cá 
nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” là 74 trường hợp (theo quy định là không 
quá 15% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”), cụ thể như sau 

(đính kèm bảng thống kê): 

- Năm học 2017 - 2018: 26 trường: 

+ Cấp Mầm non: 06 trường. 

+ Cấp Tiểu học: 14 trường. 

+ Cấp Trung học cơ sở: 06 trường. 

- Năm học 2018 - 2019: 24 trường: 

+ Cấp Mầm non: 08 trường. 

+ Cấp Tiểu học: 09 trường. 

+ Cấp Trung học cơ sở: 07 trường. 

- Năm học 2019 - 2020: 24 trường: 

+ Cấp Mầm non: 10 trường. 

+ Cấp Tiểu học: 07 trường. 

+ Cấp Trung học cơ sở: 07 trường. 

8. Công tác kỷ luật viên chức 

Trong kỳ thanh tra, có 08 trường hợp bị thi hành hình thức kỷ luật do vi 

phạm nguyên tắc chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật. Trong đó, 
có 04 trường hợp thuộc thẩm quyền kỷ luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và 

04 trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định kỷ luật của Thủ trưởng đơn vị sự 
nghiệp công lập. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy trình kỷ luật đối với từng trường 

hợp cụ thể có những sai sót như sau (đính kèm bảng kê chi tiết): 
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- 01/08 trường hợp, không ban hành thông báo đến viên chức có hành vi vi 
phạm khi tổ chức họp kiểm điểm về các nội dung, như tóm tắt quá trình công tác; 

hành vi vi phạm; các hình thức xử lý đã ban hành (nếu có); thời điểm xảy ra hành 
vi vi phạm, thời điểm phát hiện hành vi vi phạm; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 
của người có hành vi vi phạm; thời hiệu và thời hạn xử lý theo quy định của pháp 

luật, là sai với quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP. 

- 01/08 trường hợp, thực hiện quy trình họp kiểm điểm, khi tiến hành họp 

kiểm điểm viên chức có hành vi vi phạm, nhưng thành phần tham dự cuộc họp 
kiểm điểm không đúng quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 112/2020/NĐ-

CP. 

- 04/08 trường hợp, trước khi tổ chức cuộc họp Hội đồng kỷ luật, Hội đồng 

kỷ luật không có giấy triệu tập viên chức có hành vi vi phạm, sai với quy định tại 
điểm a, khoản 1, Điều 36 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP. 

- 01/08 trường hợp, Hội đồng kỷ luật không có văn bản kiến nghị việc xử lý 
kỷ luật gửi đến người có thẩm quyền ban hành quyết định kỷ luật, sai với quy định 

tại Điều 37 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP. 

- 08/08 trường hợp, quyết định xử lý kỷ luật không ghi nhận thời điểm chấm 

dứt hiệu lực thi hành (quyết định kỷ luật có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày có hiệu 
lực thi hành), sai với quy định tại Điều 37 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP. 

9. Công tác giải quyết thôi việc 

Trong kỳ thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy 
ban nhân dân huyện Càng Long ban hành quyết định cho viên chức và người lao 

động thôi việc 18 người (trong đó, 01 viên chức có 02 năm liên tiếp bị xếp loại chất 
lượng ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ; 17 trường hợp thôi việc theo nguyện 

vọng). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy trình cho thôi việc có những hạn 
chế, thiếu sót như sau (đính kèm bảng thống kê): 

- 01/18 trường hợp, viên chức thôi việc không có văn bản (đơn xin thôi việc) 
gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, là không đúng với quy định tại điểm 

a khoản 3 Điều 38 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. 

- 01/18 trường hợp, ban hành quyết định cho viên chức thôi việc, ký sai 

nguyên tắc chế độ thủ trưởng và tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, (Phó 
Hiệu trưởng ký nhưng không để ký thay Hiệu trưởng), sai với quy định tại Điều 13 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. 

- 01 trường hợp, viên chức có 02 năm liên tiếp bị đánh giá, xếp loại ở mức 
không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, 

người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không có văn bản thông báo cho viên 
chức biết trước ít nhất 45 ngày, sai với quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Viên 

chức. 
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- 01 trường hợp, viên chức có 02 năm liên tiếp bị xếp loại chất lượng ở mức 
độ không hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt 

hợp đồng làm việc, nhưng trước khi quyết định cho viên chức thôi việc, chưa có sự 
đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (cơ quan quản lý đơn vị 
sự nghiệp công lập), sai với quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Viên chức.  

- 18/18 trường hợp, khi viên chức thôi việc nhưng các bên không thực hiện 
biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu và những công việc đang làm cho Thủ trưởng đơn 

vị hoặc người được phân công tiếp nhận nhiệm vụ. 

 - 10/18 trường hợp, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục quyết định cho nghỉ việc 

nhưng chưa xem xét, giải quyết chế độ thôi việc khi chấm dứt hợp đồng làm việc 
theo quy định tại Điều 29, Điều 45 Luật Viên chức, Điều 39 Nghị định số 

29/2012/NĐ-CP (vụ việc xảy ra tại thời điểm mà văn bản đang còn hiệu lực; hiện 
tại là Điều 29, Điều 45 Luật Viên chức đã được sửa đổi, bổ sung; Điều 57, Điều 58 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP). Theo đó, phải chi trả chế độ thôi việc đối với thời 
gian công tác của viên chức từ ngày 31/12/2008 trở về trước (ngày bắt đầu công 

tác), cứ mỗi năm làm việc được tính bằng ½ tháng lương hiện hưởng, gồm mức 
lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên 

vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Cụ thể 
(đính kèm bảng chiết tính):  

+ Bà Lý Liễu Thư (Trường Mẫu giáo Thiên Thanh) được tuyển dụng ngày 

06/12/2007, đến ngày 01/11/2018 thì chấm dứt hợp đồng làm việc. Thời gian công 
tác được hưởng chế độ thôi việc của bà Lý Liễu Thư đến ngày 31/12/2008 là 01 

năm 01 tháng. Tổng số tiền chưa giải quyết chế độ thôi việc là 3.249.473 đồng.  

+ Ông Phạm Minh Trung (Trường Trung học cơ sở Thái Bình) được tuyển 

dụng tháng 11/2004, đến tháng 8/2018 thì chấm dứt hợp đồng làm việc. Thời gian 
công tác được hưởng chế độ thôi việc của ông Phạm Minh Trung đến ngày 

31/12/2008 là 04 năm 02 tháng. Tổng số tiền chưa giải quyết chế độ thôi việc là 
9.285.200 đồng.  

+ Ông Ngô Văn Linh (Trường Tiểu học Tân An B) được tuyển dụng ngày 
01/9/1995, đến tháng 01/9/2020 thì chấm dứt hợp đồng làm việc. Thời gian công 

tác được hưởng chế độ thôi việc của ông Ngô Văn Linh đến ngày 31/12/2008 là 13 
năm 03 tháng. Tổng số tiền chưa giải quyết chế độ thôi việc là 48.366.890 đồng. 

+ Ông Huỳnh Công Trạng (Trường Trung học cơ sở B An Trường) được 

tuyển dụng tháng 11/1987, đến ngày 25/02/2019 thì chấm dứt hợp đồng làm việc. 
Thời gian công tác được hưởng chế độ thôi việc của ông Huỳnh Công Trạng đến 

ngày 31/12/2008 là 21 năm 01 tháng. Tổng số tiền chưa giải quyết chế độ thôi việc 
là 98.282.730 đồng.  

+ Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (Trường Trung học cơ sở B An Trường) được 
tuyển dụng tháng ngày 01/4/2002, đến ngày 25/02/2019 thì chấm dứt hợp đồng làm 

việc. Thời gian công tác được hưởng chế độ thôi việc của bà Nguyễn Thị Tuyết 
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Mai đến ngày 31/12/2008 là 6 năm 8 tháng (làm tròn 7 năm). Tổng số tiền chưa 
giải quyết chế độ thôi việc là 23.361.730 đồng.  

+ Bà Châu Thị Phụng (Trường Tiểu học An Trường A) được tuyển dụng 
ngày 16/10/2000, đến ngày 16/5/2019 thì chấm dứt hợp đồng làm việc. Thời gian 
công tác được hưởng chế độ thôi việc của bà Châu Thị Phụng đến ngày 31/12/2008 

là 08 năm 02 tháng. Tổng số tiền chưa giải quyết chế độ thôi việc là 26.398.880 
đồng.  

+ Ông Lê Văn Quốc (Trường Trung học cơ sở Huyền Hội) được tuyển dụng 
01/10/1992, đến ngày 01/11/2018 thì chấm dứt hợp đồng làm việc (do có 02 năm 

liên tiếp bị xếp loại chất lượng ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ). Thời gian 
công tác được hưởng chế độ thôi việc của ông Lê Văn Quốc đến ngày 31/12/2008 

là 16 năm 03 tháng. Tổng số tiền chưa giải quyết chế độ thôi việc là 64.117.920 
đồng.  

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Nhặn (Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú 
– Trung học cơ sở Càng Long) được tuyển dụng 05/10/2007, đến ngày 01/01/2020 

thì chấm dứt hợp đồng làm việc. Thời gian công tác được hưởng chế độ thôi việc 
của bà Lê Thị Hồng Nhặn đến ngày 31/12/2008 là 01 năm 03 tháng. Tổng số tiền 

chưa giải quyết chế độ thôi việc là 4.540.403 đồng.  

+ Bà Thân Thị Trúc Ngân (Trường Trung học cơ sở An Trường A) được 
tuyển dụng ngày 04/9/1998, đến ngày 01/01/2021 thì chấm dứt hợp đồng làm việc. 

Thời gian công tác được hưởng chế độ thôi việc của bà Thân Thị Trúc Ngân đến 
ngày 31/12/2008 là 10 năm 04 tháng. Tổng số tiền chưa giải quyết chế độ thôi việc 

là 44.017.208 đồng.  

+ Ông Ngô Hải Duy (Trường Tiểu học Tân An A) được tuyển dụng ngày 

09/12/2007, đến ngày 30/10/2020 thì chấm dứt hợp đồng làm việc. Thời gian công 
tác được hưởng chế độ thôi việc của ông Ngô Hải Duy đến ngày 31/12/2008 là 01 

năm. Tổng số tiền chưa giải quyết chế độ thôi việc là 3.192.325 đồng.  

10. Việc thực hiện thủ tục nghỉ hưu đúng tuổi 

Trong kỳ thanh tra, có 78 viên chức nghỉ hưu đúng tuổi, Thủ trưởng các đơn 
vị sự nghiệp công lập và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long có thực hiện 

quy trình nghỉ hưu theo thẩm quyền phân cấp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện 
quy trình nghỉ hưu đối với viên chức có những hạn chế như sau (đính kèm bản 
thống kê):  

- 28/78 trường hợp, ban hành thông báo nghỉ hưu không bảo đảm thời gian, 
sau 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu, là không đúng với quy định tại khoản 6 

Điều 40 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (hiện nay là khoản 6 Điều 59 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP). 

- 21/78 trường hợp, ban hành quyết định nghỉ hưu không bảo đảm thời gian, 
sau 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu, là không đúng với quy định tại khoản 7 
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Điều 40 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (hiện nay là khoản 7 Điều 59 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP). 

- 13/78 trường hợp, xác định thời điểm nghỉ hưu ghi trong thông báo nghỉ 
hưu không phù hợp, thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng viên 
chức đủ tuổi nghỉ hưu, sai với quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số 

29/2012/NĐ-CP (hiện nay là khoản 1 Điều 59 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP). 

- 04/78 trường hợp, xác định thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ 

hưu không phù hợp, thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng viên 
chức đủ tuổi nghỉ hưu, sai với quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số 

29/2012/NĐ-CP (hiện nay là khoản 1 Điều 59 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP). 

- 03/78 trường hợp, ban hành quyết định cho viên chức nghỉ hưu, ký sai 

nguyên tắc chế độ Thủ trưởng và tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, (Phó 
Hiệu trưởng ký nhưng không ghi rõ là ký thay Hiệu trưởng), sai với  quy định tại 

Điều 13 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. 

- 06/78 trường hợp, ban hành quyết định cho viên chức nghỉ hưu, ký sai thẩm 

quyền, (thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công 
lập, nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký quyết định), sai với quy định tại 

khoản 14 điều 11 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND. 

- 77/78 trường hợp nghỉ hưu nhưng không có biên bản bàn giao hồ sơ, tài 
liệu và những công việc đang làm cho người được phân công tiếp nhận theo quy 

định tại điểm c khoản 7 Điều 40 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. 

11. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long có quan tâm tổ chức thực hiện 
Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về 

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đối với ngành Giáo dục và Đào 

tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  

Trong kỳ thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long thực hiện 

sáp nhập được 22 trường (18 Trường Tiểu học, 04 Trường Mầm non, Mẫu giáo) 
thành 11 trường. Đồng thời, sắp xếp 36 điểm trường có khoảng cách gần nhau. Tuy 

nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện có những hạn chế, thiếu sót như sau: 

- 11/11 đơn vị (09 Trường Tiểu học, 02 Trường Mầm non) chấm dứt hoạt 
động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện sáp nhập và khi 

viên chức chuyển công tác đến đơn vị khác, nhưng Hiệu trưởng các trường sáp 
nhập không thực hiện việc chấm dứt hợp đồng làm việc, là sai với quy định tại 

Điều 28, Điều 29 Luật Viên chức, Điều 14 Thông tư số 15/2012/TT-BNV. 

- 11/11 đơn vị sáp nhập và nhận viên chức của các đơn vị được cấp có thẩm 

quyền đồng ý chuyển đến, Hiệu trưởng các đơn vị nhận sáp nhập không thực hiện 
việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng làm việc  hoặc không ký kết hợp đồng làm 
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việc mới đối với viên chức, là sai với quy định tại Điều 32 Luật Viên chức, Điều 15 
Thông tư số 15/2012/TT-BNV, Điều 20 Nghị định 115/2020/NĐ-CP. 

12. Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long có quan tâm thực hiện chính 
sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP, Nghị định 143/2020/NĐ-CP. 

Trong kỳ thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long đã thực 

hiện thủ tục tinh giản biên chế được 113 người, cụ thể như sau: 

- Năm 2018: 06 người; 

- Năm 2019: 52 người; 

- Năm 2020: 55 người. 

III. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; sắp xếp, bố trí, sử dụng số lượng người làm việc bảo 

đảm theo định mức được giao, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện vẫn còn những hạn 

chế, thiếu sót như đã nêu ở phần kết quả thanh tra, cần phải nghiêm túc rút kinh 
nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tham mưu, giúp 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long thực hiện các quy định của pháp luật 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại đơn vị. 

Cần phải khắc phục những hạn chế, thiếu sót được nêu ở phần kết quả thanh 

tra, bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý viên chức; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác nội vụ, 

góp phần bảo vệ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của viên chức và các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan. 

IV. KIẾN NGHỊ XỬ LÝ 

Từ kết quả thanh tra, nhận xét, kết luận nêu trên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh 

Trà Vinh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long các nội dung cụ 
thể như sau: 

1. Kiến nghị chung 

1.1. Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long  

Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có hạn chế, thiếu 

sót thực hiện và tổ chức thực hiện kịp thời, đúng thời hạn và đầy đủ các nghĩa vụ đã 
được xác định là hạn chế, thiếu sót tại kết quả thanh tra liên quan đến công tác 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trường hợp kết quả thanh tra có nhiều 
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nội dung hoặc có nội dung cần có thời gian để khắc phục, thì phải xây dựng kế 
hoạch khắc phục, quy định cụ thể thời gian khắc phục. 

Căn cứ kết quả thanh tra; căn cứ tính chất và mức độ sai phạm, xác định rõ 
trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, tiến hành kiểm điểm trách 
nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan phù hợp với quy 

định của pháp luật hiện hành (mốc thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 
01/3/2021). 

Kịp thời áp dụng các biện pháp để khắc phục hạn chế, thiếu sót trong lãnh 
đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; sửa đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành chưa 

đúng với các quy định của luật hiện hành liên quan đến nội dung thanh tra.  

Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra trong thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày công bố kết luận thanh tra để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Trà Vinh. Nội dung báo cáo gồm: Việc thực hiện và tổ chức thực 

hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo về thực hiện kết luận thanh tra; tiến độ, kết 
quả thực hiện kết luận thanh tra, những nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành; 

khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 
hiện kết luận thanh tra; việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với Thủ trưởng 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kết luận thanh tra. 

Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra phải đính kèm các tài liệu, hồ sơ 
có liên quan đến việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được phân tích ở phân 

kết quả thanh tra; đính kèm danh sách tập thể, cá nhân thực hiện việc kiểm điểm 
trách nhiệm và danh sách tập thể, cá nhân thực hiện việc kiểm điểm có xử lý trách 

nhiệm; đính kèm bản kiểm điểm, biên bản hợp kiểm điểm trách nhiệm, quyết định 
xử lý trách nhiệm (theo danh sách tập thể, cá nhân thực hiện việc kiểm điểm trách 

nhiệm và danh sách tập thể, cá nhân thực hiện việc kiểm điểm có xử lý trách 
nhiệm) theo từng vụ việc sai phạm tương ứng với tính chất và mức độ sai phạm. 

Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên thanh tra, kiểm tra 
đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trong công tác sử dụng và 

quản lý công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 
nhằm phát hiện và uốn nắn kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý 

nhà nước về lĩnh vực nội vụ. 

1.2. Đối với lãnh đạo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ (Phụ trách nội vụ) 

Trong quá trình tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long 

quản lý nhà nước về công tác nội vụ; xử lý công việc chuyên môn, áp dụng chưa 
đúng quy định của pháp luật hiện hành về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; thiếu kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, dẫn đến những hạn chế, 
thiếu sót nêu ở phần kết quả thanh tra. Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với các 

cá nhân có liên quan trực tiếp trong việc tham mưu, quản lý, điều hành về công tác 
nội vụ; tiến hành tham mưu xây dựng kế hoạch, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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huyện Càng Long khắc phục và tổ chức khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong 
quá trình tổ chức thực hiện được phát hiện trong kỳ thanh tra. 

1.3. Đối với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Trong quá trình tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Càng Long quản lý 
nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo, trong đó có trách nhiệm phối hợp với Cơ 

quan Tổ chức – Nội vụ thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 
chức ngành giáo dục theo quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP  và Thông tư 

số 12/2020/TT/BGDĐT. Tuy nhiên, trong phối hợp thực hiện công tác tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức ngành giáo dục chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra để có 

biện pháp uốn nắn hoặc hướng dẫn kịp thời, dẫn đến những hạn chế, thiếu sót được 
nêu ở phần kết quả thanh tra. Đề nghị nghiêm khắc rút kinh nghiệm đối với trách 

nhiệm phối hợp tham mưu thực hiện trong công tác nội vụ; tiến hành tham mưu 
khắc phục và tổ chức khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức 

thực hiện được phát hiện trong kỳ thanh tra. 

1.4. Đối với Ban Giám hiệu của các cơ sở giáo dục  

Trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng và quản lý 
viên chức, là đơn vị trực tiếp sử dụng và quản lý viên chức, trong lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành, áp dụng chưa đúng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong 
việc sử dụng và quản lý viên chức tại đơn vị. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Càng Long tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có liên 

quan trực tiếp đến những hạn chế, thiếu sót được nêu ở phần kết quả thanh tra; căn 
cứ tính chất và mức độ sai phạm, xử lý trách nhiệm phù hợp với quy định của pháp 

luật hiện hành. 

1.5. Đối với Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp khác  

Trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng và quản lý 
viên chức, là đơn vị trực tiếp sử dụng và quản lý viên chức, trong lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành, áp dụng chưa đúng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong 
việc sử dụng và quản lý viên chức tại đơn vị. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Càng Long tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có liên 
quan trực tiếp đến những hạn chế, thiếu sót đối với từng vụ việc cụ thể có liên quan 

được nêu ở phần kết quả thanh tra. 

2. Kiến nghị đối với từng vụ việc 

2.1. Đối với công tác tuyển dụng và thực hiện quy trình tập sự 

- Tiến hành rà soát các nội dung điều chỉnh trong quyết định tuyển dụng viên 
chức (71 quyết định), trong đó có nội dung điều chỉnh không phù hợp như đã phân 

tích ở phần kết quả thanh tra (Điểm 1, Mục II), điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho 
phù hợp với quy định của pháp luật về viên chức (áp dụng theo từng thời điểm cụ 

thể mà văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-115-2010-nd-cp-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-giao-duc-116399.aspx
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- Tiến hành rà soát các nội dung điều chỉnh trong quyết định bổ nhiệm chức 
danh nghề nghiệp đối với viên chức (tuyển dụng năm 2019), trong đó có nội dung 

điều chỉnh không phù hợp như đã phân tích ở phần kết quả thanh tra (Điểm 1, Mục 
II), điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật về viên 
chức (áp dụng theo từng thời điểm cụ thể mà văn bản quy phạm pháp luật đang có 

hiệu lực). 

- Đối với các trường hợp có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt 

buộc, được bố trí làm việc đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm 
mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được 

cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự, thì không thực hiện chế độ tập sự, 
sau khi điều chỉnh nội dung về thời gian được hưởng 100% lương và thời gian làm 

căn cứ để xem xét nâng bậc lương lần sau, lập bảng chiết tính truy trả cho viên 
chức đúng, đủ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Đối với những trường hợp được tuyển dụng năm 2020, trước khi ban hành 
quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, thì phải xác định 

đúng thời gian tập sự tương ứng chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình 
độ đào tạo, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc đúng 

chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo 
hiểm xã hội, để ghi nhận nội dung về thời gian hưởng lương, thời gian làm căn cứ 
để xét nâng bậc lương lần sau đúng quy định của pháp luật hiện hành.  

- Đối với các trường hợp trúng tuyển viên chức chưa tiến hành thẩm tra, xác 
minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển, thì tổ chức thực hiện việc thẩm 

tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ để xác định tính hợp pháp của các văn bằng, 
chứng chỉ. Trường hợp phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ 

theo điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển không hợp pháp thì chấm dứt hợp đồng làm 
việc; thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với viên chức đó theo quy định của 

pháp luật hiện hành.  

- Đối với các trường hợp không chi phụ cấp trách nhiệm cho người được 

phân công hướng dẫn tập sự, tiến hành truy trả cho người được phân công hướng 
dẫn tập sự theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Tiến hành rà soát các hợp đồng làm việc không đúng với quy định của pháp 
luật về hợp đồng làm việc giữa viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
công lập như đã phân tích ở phần kết quả thanh tra (Điểm 1, Mục II), tiến hành điều 

chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết lại đúng với quy định của pháp luật hiện hành, 
theo từng thời điểm áp dụng văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành. 

- Đối với các trường hợp quy định thêm thủ tục mà pháp luật không có quy 
định, tiến hành rà soát, loại bỏ trong hồ sơ tập sự, không được quy định thêm thủ 

tục mà pháp luật không có quy định (đơn xin công nhận hết thời gian tập sự). 

- Đối với các trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp sử dụng trích yếu không phù hợp “quyết định công nhận hết thời gian tập sự 
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và xếp ngạch viên chức”, tiến hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (quyết 
định “bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức”). 

- Không cử một người hướng dẫn tập sự cho hai người tập sự trong cùng thời 
gian. 

- Đối với các trường hợp ban hành quyết định có căn cứ văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực trong quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với 
viên chức khi hết thời gian tập sự, tiến hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp. 

- Căn cứ tính chất và mức độ sai phạm đã phân tích ở phần kết quả thanh tra 

(Điểm 1, Mục II), đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long tiến hành 
kiểm điểm trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan phù 

hợp với quy định của pháp luật hiện hành.  

2.2. Đối với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc tại 

các cơ sở giáo dục và thực hiện hợp đồng đối với viên chức  

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số  
19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đối 

với ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ, các trường mầm non, tiểu học, trung 
học cơ sở theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng dạy và học; hạn chế thấp nhất 

điểm trường lẻ trên địa bàn, nhằm tránh trường hợp phân tán giáo viên, gây lãng 
phí nguồn nhân lực. 

- Trong những năm học tiếp theo, tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí số lượng 
học sinh trên một lớp đối với cấp học tiểu học và cấp học trung học cơ sở hợp lý, 

khoa học (hiện tại bình quân 27,8/học sinh/lớp đối với cấp tiểu học; 34 học sinh/lớp 
đối với cấp trung học cơ sở) theo quy định của Điều lệ Trường Tiểu học và Điều lệ 

Trường Trung học cơ sở, đảm bảo yêu cầu sử dụng quỹ thời gian của giáo viên một 
cách hợp lý, khoa học và đúng định mức giáo viên theo quy định để làm cơ sở tính 

giáo viên thừa, giáo viên thiếu; giáo viên thừa, thiếu cục bộ ở một số môn học.  

- Đối với 11 đơn vị chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền khi thực hiện sáp nhập và khi viên chức chuyển công tác đến đơn vị khác thì 
phải chấm dứt hợp đồng làm việc; việc chấm dứt hợp đồng làm việc phải được thể 
hiện bằng văn bản có xác nhận của viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập, văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc được lập thành hai bản, mỗi bên giữ 
một bản (áp dụng tại thời điểm văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực). 

- Đối với 11 đơn vị sáp nhập và nhận viên chức của các đơn vị được cấp có 
thẩm quyền đồng ý chuyển đến, Hiệu trưởng các đơn vị nhận sáp nhập phải ký kết 

hợp đồng làm việc mới đối với viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành; 
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đối với viên chức quản lý thì tiến hành ký kết hợp đồng làm việc với Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020, đang thực hiện 
hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký 
kết, sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng làm việc đã ký kết thì được ký kết hợp 

đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy 
định của pháp luật. 

- Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020, đang thực hiện 
hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, khi chuyển đến đơn vị mới thì tiếp tục 

ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 
theo quy định của pháp luật. 

- Đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày 01/7/2020, thì thực hiện ký 
kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trong đó có  xác định thời hạn, thời điểm 

chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 
tháng. 

2.3. Đối với công tác sắp xếp, bố trí viên chức 

- Rà soát, sắp xếp, bố trí phân công công tác, giao nhiệm vụ cho giáo viên 

phù hợp giữa nhiệm vụ được giao với trình độ đào tạo và chức danh nghề nghiệp 
tương ứng với từng cấp học; phù hợp với tính chất, đặc thù của công việc. 

- Sắp xếp, bố trí, phân công giáo viên thuộc quyền quản lý một cách hợp lý, 

khoa học, đối với giáo viên thừa, giáo viên không đạt chuẩn được phân công làm 
công tác nhân viên, thì phải cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghề 

nghiệp theo vị trí việc làm nhân viên tương ứng để chuyển đổi vị trí việc làm tương 
ứng với chức danh nghề nghiệp. 

- Rà soát, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo nguyên 
tắc làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương 

ứng với vị trí việc làm đó, người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì 
phải có đủ tiêu chuẩn trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp đó. 

- Đối với các trường hợp giáo viên xin chuyển công tác trong phạm vi của 
huyện hoặc ra phạm vi ngoài huyện, biệt phái, thay đổi vị trí việc làm đối với viên 

chức phải bảo đảm nhu cầu thực tế tương ứng với từng cấp học, bảo đảm tiêu 
chuẩn trình độ đào tạo của vị trí việc làm. 

- Đối với các trường hợp thừa, thiếu cục bộ giáo viên ở một số môn học 

tương ứng với các cấp học hoặc giáo viên nghỉ thai sản hoặc các sự kiện bất ngờ 
khác, cần phải tăng cường giáo viên để thực hiện công việc cần giải quyết trong 

một thời gian nhất định, đảm bảo chương trình giảng dạy, đơn vị có nhu cầu phải 
có văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo để Phòng Giáo dục và Đào tạo tham 

mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định hoặc quyết định theo ủy 
quyền hoặc phân cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trước khi quyết định 
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phân công giáo viên, Ban Giám hiệu nhà trường cần có biên bản trao đổi với giáo 
viên nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc tăng cường để nghe giáo viên đề xuất ý 

kiến trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Đối với trường hợp giáo viên có bằng cử nhân thuộc nhóm ngành đào tạo 
không phải là giáo viên (cử nhân quản lý giáo dục, cử nhân giáo dục học thuộc 

nhóm ngành khoa học giáo dục theo quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-
BGDĐT) thì phải cử đi đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên hoặc chuyên 

ngành phù hợp và phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tương ứng với 
cấp học hoặc sắp xếp, bố trí vị trí khác cho phù hợp. Trường hợp cử đi đào tạo lại 

thì phải quy định lộ trình đào tạo phù hợp. 

- Rà soát, tổng hợp các giáo viên không đạt chuẩn trình độ đào tạo nhà giáo 

theo quy định của pháp luật hiện hành (giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp 
cao đẳng sư phạm trở lên; giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành 

đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên; giáo viên trung học cơ sở chưa có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên 
ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, còn đủ 07 

năm công tác đến tuổi được nghỉ hưu), thì cử tham gia đào tạo để đạt trình độ 
chuẩn theo quy định. 

- Việc cử giáo viên tham gia nâng chuẩn trình độ đào tạo phải bảo đảm phù 

hợp với thực trạng đội ngũ giáo viên và điều kiện thực tế của các trường; không để 
xảy ra tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy. Việc xác định đối tượng giáo viên tham 

gia nâng chuẩn trình độ đào tạo phải bảo đảm đúng độ tuổi, trình độ đào tạo của 
giáo viên, ưu tiên những giáo viên còn đủ tối thiểu năm công tác tính đến tuổi nghỉ 

hưu theo quy định.  

- Trong trường hợp cần thiết, cần phải “trưng dụng giáo viên” để thực hiện 

một số nhiệm vụ chuyên môn về quản lý giáo dục, thì Phòng Giáo dục và Đào tạo 
tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành lập các tổ chuyên môn, 

giúp việc (Tổ hành chính – tổ chức, Tổ Mầm non, Tổ Tiểu  học, Tổ Trung học cơ 
sở), gắn với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao để tham mưu, giúp Trưởng 

phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số công tác chuyên môn có liên 
quan đến quản lý nhà nước về giáo dục; không sử dụng “quyết định trưng dụng” 
đối với từng giáo viên cụ thể, vì không đúng vị trí việc làm và chức danh nghề 

nghiệp. 

- Nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện Công văn số 493/SNV-CCVC 

ngày 07/4/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc rà soát thực hiện bố trí nhân viên 
trường học. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý rà soát, xây dựng kế hoạch 
sử dụng giáo viên, viên chức lãnh đạo, quản lý giáo dục chưa đáp ứng trình độ 

chuẩn được đào tạo theo các nội dung được quy định tại Điều 5 Thông tư số 
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24/2020/TT-BGDĐT, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp. Phòng 
Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ xây dựng kế 

hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện để triển khai thực hiện. 

- Tiến hành rà soát các trường hợp viên chức là người đứng đầu của đơn vị 
sự nghiệp công lập (người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp 

công lập trước đây được xác định là công chức theo quy định của Luật cán bộ, công 
chức mà nay không còn được xác định là công chức) thì tiến hành ký kết hợp đồng 

làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật hiện 
hành (trường hợp viên chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thì do cơ 

quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng làm việc). 

- Chỉ đạo Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý, xây dựng Đề 

án vị trí việc làm; xác định cụ thể cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở theo quy định tại 

Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 
04/2021/TT-BGDĐT; lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học  cơ sở 
trong Trường Mầm non, Trường Tiểu học, Trường Trung học cơ sở công lập thuộc 

thẩm quyền quản lý; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc quyết định 
theo thẩm quyền phân cấp và theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Trà Vinh. 

- Đối với các trường hợp, giáo viên tuyển dụng năm 2020, đang thực hiện tập 
sự theo hạng chức danh nghề nghiệp nào (hạng IV), khi hết thời gian tập sự thì bổ 

nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng IV (kể cả các trường hợp được miễn tập 
sự); sau đó, nếu đạt các tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp hạng III theo quy 

định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, thì tiến hành bổ nhiệm từ chức danh 
nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) vào chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26); đồng thời xếp lương đối 
với giáo viên mầm non tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định 

tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT và theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Trà Vinh. 

- Đối với các trường hợp thừa định mức số lượng viên chức quản lý cấp phó 
(03 Phó Hiệu trưởng ở các Trường Tiểu học Mỹ Cẩm, Trường Tiểu học Tân Bình 
A, Trường Tiểu học Phương Thạnh A) thì tiến hành sắp xếp, bố trí, phân công công 

tác đúng định mức số lượng cấp phó theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 - Đối với các trường hợp thiếu định mức số lượng viên chức quản lý: 03 

Hiệu trưởng (các Trường Mầm non: Tuổi Hồng, Sơn Ca, Hoa Mai), 01 Phó Hiệu 
trưởng (Trường Mẫu giáo Họa Mi); 03 Hiệu trưởng (các Trường Tiểu học: Huyền 

Hội A, Huyền Hội B, Thị trấn B), 02 Phó Hiệu trưởng (các Trường Tiểu học: B An 
Trường A, Bình Phú A); 02 Hiệu trưởng (các Trường Trung học cơ sở: An Trường 

A, Đức Mỹ), 02 Phó Hiệu trưởng (các Trường Trung học cơ sở: Thái Bình, Dân tộc 
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nội trú), tiến hành rà soát, quy hoạch, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm đủ 
định mức theo quy định, để lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

2.4. Đối với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

- Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện quy hoạch và rà soát, bổ 
sung quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 

của huyện, phê duyệt quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị sự nghiệp 
công lập; ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức quy hoạch lãnh 

đạo, quản lý. 

- Thực hiện nghiêm túc Công văn số 325-CV/TU ngày 09/8/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc uốn nắn công tác bổ nhiệm lại cán bộ; Công 
văn số 1063/UBND-NC ngày 24/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh về việc chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ 
chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

- Chỉnh lý, sắp xếp, bổ sung đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ theo quy định 
về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với viên chức lãnh đạo, quản 

lý; thành phần hồ sơ theo quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, 
quản lý, phải cập nhật đầy đủ, đúng quy định và đưa vào lưu trữ theo nhóm hồ sơ 

bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; điều động, bổ nhiệm. 

- Không thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với viên chức không đủ điều 
kiện, tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với chức danh lãnh đạo, quản lý; khi bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại phải kiểm tra hồ sơ chặt chẽ, đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng trình tự, thủ 
tục của quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. 

- Thực hiện bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý phải đảm bảo thời gian 
theo quy định của pháp luật hiện hành, không thực hiện bổ nhiệm lại trễ hạn (chậm 

nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm 
phải ra thông báo thực hiện quy trình xem xét, bổ nhiệm lại đối với viên chức; 

quyết định bổ nhiệm lại phải được ban hành trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm ít 
nhất 01 ngày làm việc; trường hợp viên chức quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà 

chưa có quyết định bổ nhiệm lại thì không được thực hiện chức trách, nhiệm vụ, 
thẩm quyền của chức vụ quản lý. 

- Căn cứ tiêu chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo theo quy định của pháp luật 
hiện hành tương ứng với từng cấp học; căn cứ các quy định của Đảng và nhà nước 
về điều kiện, tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Càng Long ban hành quyết định quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và quy trình, thủ 
tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ở các cơ 

sở giáo dục. Việc quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các 
chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng không thấp hơn quy định chung của Đảng 

và nhà nước. 
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- Xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đối với Hiệu trưởng 
công tác tại một trường công lập có hai nhiệm kỳ liên tiếp theo quy của pháp luật 

hiện hành. 

- Đối với các trường hợp sai phạm trong thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm, 
bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý như đã phân tích ở phần kết quả thanh tra 

(Điểm 3, Mục II), đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với bộ phân tham mưu, 
giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long trong thực hiện nhiệm vụ, giai 

đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 01/4/2021. 

2.5. Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng 

- Quan tâm, tạo điều kiện cử viên chức, giáo viên tham gia đào tạo, bồi 
dưỡng để bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành, 

nhất là giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo tương ứng với từng cấp học và 
còn trong độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Việc cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng phải bảo đảm đúng 
các quy định của pháp luật hiện hành và đúng thẩm quyền phân cấp. Thực hiện 

nghiêm túc Công văn số 76-CV/TU ngày 17/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Trà Vinh về việc uốn nắn công tác đào tạo cán bộ và Công văn số 1795/UBND-NC 

ngày 29/6/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc uốn nắn công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Quan tâm, quản lý viên chức, giáo viên trong việc chấp hành các quy định 

về học tập khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Có hình thức uốn nắn, kiểm 
điểm và đưa vào nội dung quy chế đánh giá và xếp loại viên chức đối với những 

trường hợp tự ý bỏ học, vi phạm quy chế đào tạo, bồi dưỡng; xem xét, áp dụng hình 
thức bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định, không cử viên chức tham 

gia đào tạo, bồi dưỡng nhiều lớp (02 lớp trở lên) trong cùng một thời gian. 

2.6. Đối với công tác tiền lương 

- Thực hiện việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời 
hạn, đúng theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV. 

- Thực hiện việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đúng theo quy định tại 
Thông tư số 04/2005/TT-BNV. 

- Thực hiện đúng phân cấp theo thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ trưởng 
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Càng Long theo quy 
định tại Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND. 

- Thực hiện việc xét nâng bậc lương thường xuyên; nâng phụ cấp thâm niên 
vượt khung; nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức phải kịp thời, ngay 

sau khi viên chức đủ điều kiện nâng bậc lương, đề phòng những phát sinh khách 
quan khác có thể xảy ra, bất lợi cho viên chức và người lao động. 
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- Đối với các trường hợp nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc 
lương thường xuyên khi có thông báo kết quả đánh giá và xếp loại viên chức ở mức 

không hoàn thành nhiệm vụ và bị kỷ luật, tiến hành điều chỉnh quyết định nâng phụ 
cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương thường xuyên, điều chỉnh thời gian để 
làm căn cứ xét nâng bậc lương, nâng phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

- Đối với 02 trường hợp ban hành quyết định nâng bậc lương thường xuyên 

không phù hợp (01 trường hợp không ghi nhận thời gian hưởng lương và thời gian 
làm căn cứ để xét nâng bậc lương lần sau; 01 trường hợp sai hệ số lương), tiến hành 

rà soát, điều chỉnh, bổ sung đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

- Đối với các trường hợp quy định thêm thủ tục mà pháp luật không có quy 

định, tiến hành rà soát, loại bỏ trong hồ sơ xét nâng bậc lương trước thời hạn, 
không được quy định thêm thủ tục mà pháp luật không có quy định “Đơn xin xét 

nâng bậc lương trước thời hạn”. 

- Chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý tiến 

hành rà soát lại các trường hợp bị kỷ luật hoặc bị đánh giá và xếp loại viên chức ở 
mức không hoàn thành nhiệm vụ, nếu có thì tiến hành điều chỉnh quyết định nâng 

phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương thường xuyên, trong đó điều chỉnh 
thời gian để làm căn cứ xét nâng bậc lương, nâng phần trăm phụ cấp  thâm niên 
vượt khung theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý lập 
bảng chiết tính truy thu tiền phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc 

lương thường xuyên do thực hiện sai với quy định của pháp luật hiện hành, nộp lại 
ngân sách nhà nước. 

- Chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý ban 
hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ theo phân cấp quản lý được quy định tại điểm b khoản 7 Điều 11 
Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND và khoản 1 Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-

BNV. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 
trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 
30/2015/QĐ-UBND, Thông tư số 08/2013/TT-BNV. 

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ (vào quý IV hằng năm) kết quả thực hiện 
chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước  thời hạn theo quy 

định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-BNV. 

- Chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra và giải 

quyết theo thẩm quyền những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ nâng bậc 
lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn; bảo đảm tỷ lệ mỗi năm 

không vượt quá 10% tổng số viên chức và người lao động trong danh sách trả 
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lương được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực 
hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý. 

- Căn cứ tính chất và mức độ sai phạm, kiểm điểm trách nhiệm và xử lý trách 
nhiệm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đối với các cá nhân có liên 
quan đến những hạn chế, thiếu sót được phân tích ở phần kết quả thanh tra. 

2.7. Đối với công tác đánh giá và xếp loại viên chức  

- Thực hiện đánh giá và xếp loại viên chức phải đúng nguyên tắc, đảm bảo 

nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và xếp loại viên chức theo 
quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

- Việc đánh giá, xếp loại viên chức phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ 
được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ; cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, 

hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của viên chức; bảo đảm khách quan, công 
bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức. 

- Thực hiện đánh giá, xếp loại viên chức phải thật sự nghiêm túc và đúng 
thực chất để động viên, phát huy tinh thần, thái độ làm việc đối với viên chức và 

làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, 
khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức. 

- Căn cứ điều kiện cụ thể của các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Càng Long ban hành hoặc giao Thủ trưởng các các đơn vị sự nghiệp công 
lập ban hành quy chế đánh giá, xếp loại viên chức phù hợp với đặc thù của từng  

đơn vị và thẩm quyền đánh giá theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

- Đối với các trường hợp được đánh giá và xếp loại “Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ” nhưng không được cấp có thẩm quyền công nhận công trình khoa học, 
đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện 

công tác chuyên môn, nghề nghiệp, thì tiến hành đánh giá, xếp loại lại ở mức tương 
ứng. 

- Căn cứ tính chất và mức độ sai phạm, kiểm điểm trách nhiệm phù hợp với 
quy định của pháp luật hiện hành đối với các cá nhân có thẩm quyền trong việc 

đánh giá, xếp loại viên chức có những hạn chế, thiếu sót được phân tích ở phần kết 
quả thanh tra. 

2.8. Đối với công tác thi đua, khen thưởng 

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phải đúng quy định về đối tượng, 
nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định của 

pháp luật về thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích mọi 
cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. 

- Thực hiện việc phân chia nhóm đối tượng để xét thi đua theo quy định tại 

Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND (nhóm lãnh đạo, quản lý; nhóm không giữ chức vụ 
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lãnh đạo, quản lý) nhằm khuyến khích, động viên, phát huy tính năng động, sáng tạo  
người trực tiếp công tác. 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp xét, trình Hội đồng Thi đua – Khen 
thưởng huyện bình chọn, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện công nhận danh 
hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đảm bảo không quá 15% (từ 15% trở xuống, không 

được làm tròn lên) trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” theo 
quy định tại Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.  

- Căn cứ tính chất và mức độ sai phạm, kiểm điểm trách nhiệm và xử lý trách 
nhiệm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đối với cá nhân có liên quan 

đến những hạn chế, thiếu sót được phân tích ở phần kết quả thanh tra. 

2.9. Đối với công tác kỷ luật  

- Việc xử lý kỷ luật viên chức vi phạm phải bảo đảm đầy đủ và đúng quy 
định về trình tự, thủ tục, đảm bảo các bước trong tổ chức họp kiểm điểm, thành lập 

Hội đồng kỷ luật, ra quyết định xử lý kỷ luật; phải đúng thẩm quyền, thời hạn xử lý 
kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP. 

- Quyết định xử lý kỷ luật phải nêu rõ thời điểm chấm dứt hiệu lực thi hành 
(quyết định kỷ luật viên chức có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành).  

- Đối với các trường hợp sai phạm trong thực hiện trình tự, thủ tục kỷ luật 
viên chức như đã phân tích ở phần kết quả thanh tra (Điểm 8, Mục II), đề nghị 
kiểm điểm trách nhiệm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

2.10. Đối với việc giải quyết thôi việc 

- Thực hiện trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định thôi việc theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

- Khi viên chức thôi việc phải thực hiện biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu và 

những công việc đang làm cho người được phân công tiếp nhận. 

- Đối với 10 trường hợp viên chức thôi việc nhưng chưa thực hiện chế độ 

phụ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31/12/2008 trở 
về trước, tiến hành rà soát, truy trả chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

- Đối với các trường hợp sai phạm trong thực hiện trình tự, thủ tục, thẩm 

quyền quyết định thôi việc như đã phân tích ở phần kết quả thanh tra (Điểm 9, Mục 
II) và chưa thực hiện chế độ phụ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên 
chức, căn cứ tính chất và mức độ sai phạm, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Càng Long tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và xử lý trách nhiệm phù hợp 
với quy định của pháp luật hiện hành. 

2.11. Đối với việc thực hiện thủ tục nghỉ hưu 

- Thực hiện trình tự, thủ tục nghỉ hưu, thẩm quyền ban hành thông báo nghỉ 

hưu, thẩm quyền ban hành quyết định nghỉ hưu, thời gian ban hành thông báo nghỉ 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=39/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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hưu, thời gian ban hành quyết định nghỉ hưu, xác định thời điểm nghỉ hưu đối với 
viên chức đúng quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Trước khi nghỉ hưu phải thực hiện biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu và 
những công việc đang làm cho người được phân công tiếp nhận công việc. 

- Đối với các trường hợp sai phạm trong thực hiện trình tự, thủ tục, thẩm 

quyền ban hành quyết định nghỉ hưu như đã phân tích ở phần kết quả thanh tra 
(Điểm 10, Mục II), căn cứ tính chất và mức độ sai phạm, đề nghị kiểm điểm trách 

nhiệm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

2.12. Đối với việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế 

- Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 
17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 
113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

- Việc thực hiện tinh giản biên chế phải được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp 
xếp lại tổ chức bộ máy và thực hiện đánh giá, xếp loại viên chức, lao động hợp 

đồng không xác định thời hạn; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, 
công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 
công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Càng Long. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh (b/c); 
- Thanh tra Bộ Nội vụ (b/c); 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh (b/c); 
- Chủ tịch UBND huyện Càng Long; 
- Thanh tra tỉnh (b/c); 
- Giám đốc Sở Nội vụ; 
- Các Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, TTr, ĐTT. 
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