
 UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Số:1128/KH-CĐN An Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc khắc phục tuyển dụng viên chức  

theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 

21/02/2022 của Ban Bí thư 

 

 

Căn cứ Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý 

sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông 

báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị;  

Căn cứ Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư về xử lý 

sai phạm trong công tác cán bộ; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc công nhận khắc phục tuyển dụng viên chức theo Kết 

luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 

của Ban Bí thư. 

Trường Cao đẳng nghề An Giang xây dựng kế hoạch khắc phục tuyển 

dụng viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 và Kết luận số 27-

KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thực hiện rà soát các quyết định tuyển dụng, thông báo tuyển dụng viên 

chức của Trường Cao đẳng nghề An Giang và khắc phục theo Kết luận số 71-

KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư. 

- Thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của 

Bộ Nội vụ và Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang.  

 II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC RÀ SOÁT, KHẮC PHỤC THEO KẾT 

LUẬN 71-KL/TW 

 - Tất cả viên chức Trường Cao đẳng nghề An Giang được rà soát là 193 

người. 

 Trong đó: 

1. Ban Giám hiệu: 04 người. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính: 06 người. 
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3. Phòng Tài chính - Kế toán: 06 người. 

4. Phòng Quản trị - Thiết bị: 11 người. 

5. Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học: 08 người. 

6. Phòng Công tác học sinh sinh viên - Quan hệ doanh nghiệp - Hợp tác 

quốc tế: 07 người. 

 7. Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng: 07 người. 

 8. Khoa Xây dựng: 11 người. 

 9. Khoa Kinh tế - Du lịch Công nghệ thời trang: 28 người. 

 10. Khoa Công nghệ thông tin: 14 người. 

 11. Khoa Điện: 32 người. 

 12. Khoa Cơ khí: 39 người. 

 13. Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp: 20 người. 

- Căn cứ vào danh mục các quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên 

chức trước đây nhưng việc tuyển dụng viên chức chưa đảm bảo trình tự, thủ tục 

phải thực hiện khắc phục theo Kết luận 71-KL/TW ngày 24/3/2020 và Kết luận 

số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư (kèm theo Quyết định số 

220/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang). 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Từ ngày 21 tháng 6 năm 2022 đến hết ngày 29 tháng 6 năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 03/6/2022 tại Sở Nội vụ về việc rà soát 

và khắc phục theo kết Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư, phòng Tổ chức - 

Hành chính tiến hành rà soát các quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên 

chức, quyết định tuyển dụng viên chức, thông báo tuyển dụng của viên chức 

đang công tác tại nhà trường.  

- Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp danh sách các quyết định công 

nhận kết quả tuyển dụng viên chức gửi về các đơn vị (có thể hiện kết quả rà soát 

tuyển dụng đúng hay sai) trình Hiệu trưởng xem xét. 

- Tổ chức Hội nghị toàn trường để triển khai việc rà soát tuyển dụng và 

khắc phục theo kết Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư đối với các quyết 

định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sai (đã thực hiện ngày 18/6/2022). 

- Trường hợp quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đúng 

thì không thực hiện khắc phục, đối với các quyết định công nhận kết quả tuyển 

dụng viên chức sai thì cá nhân viên chức thực hiện tự đánh giá, nhận xét trong 

05 năm gần nhất (theo mẫu 1 đính kèm), gửi về phòng Tổ chức - Hành chính 

tổng hợp (chậm nhất ngày 21/6/2022) trình Hiệu trưởng xem xét và đánh giá, 
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nhận xét về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức, uy tín 

trong 05 năm gần nhất đối với viên chức (theo mẫu 2 đính kèm). 

- Căn cứ khoản 1, điều 2 của Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 

14/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Hiệu trưởng xem xét quyết định 

công nhận khắc phục trong tuyển dụng viên chức của từng cá nhân ban hành 

trước ngày 30/6/2022.  

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) kết quả 

xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức của Trường Cao đẳng nghề 

An Giang. 

- Ghi chú: các trường hợp viên chức khắc phục theo Kết luận số 71-

KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư nếu thực hiện chậm trễ thì các khiếu nại 

sau ngày 29/6/2022 sẽ không được giải quyết. 

Trên đây là kế hoạch khắc phục tuyển dụng viên chức theo Kết luận số 

71-KL/TW ngày 24/3/2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban 

Bí thư, đề nghị toàn thể viên chức Trường Cao đẳng nghề An Giang, nghiêm túc 

thực hiện đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng 

liên hệ phòng Tổ chức - Hành chính để phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Các phòng, khoa; 

- Website nhà trường; 

- Lưu: VT, TCHC. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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