UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

_________________________________________

Số: 919 /SNV-CCVC

V/v đôn đốc báo cáo xử lý đối
với những trường hợp có sai
phạm trong công tác tuyển
dụng, bổ nhiệm cán bộ, công
chức, viên chức

Lào Cai, ngày 26 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/03/2020 về xử lý sai phạm trong
công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận số 43TB/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày
15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong
công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức;
Ngày 16/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã có văn bản số
3217/UBND-NC về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công
tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó Chủ tịch UBND
tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện tự kiểm tra, rà
soát về công tác cán bộ báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày
20/8/2020. Tuy nhiên đến hết ngày 25/8/2020, Sở Nội vụ mới nhận được báo cáo
của 10 cơ quan, đơn vị gồm: Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Tư
pháp, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý Khu kinh tế, UBND thị xã Sa Pa,
Vườn quốc gia Hoàng Liên, Sở Khoa học và Công nghệ (mới rà soát, lập danh sách
đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện trong công tác bổ nhiệm, thiếu nội dung
tuyển dụng công chức, viên chức); UBND thành phố Lào Cai mới gửi báo cáo 02
trường hợp theo văn bản số 888/SNV-CCVC ngày 20/8/2020 của Sở Nội vụ, chưa
báo cáo theo văn bản số 3217/UBND-NC của UBND tỉnh Lào Cai.
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị chưa gửi văn bản theo yêu cầu, khẩn
trương thực hiện, gửi báo cáo, hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 28/8/2020 để tổng hợp
báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CCVC.
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