
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Số:          /UBND-VP8 
V/v tăng cường công tác quản lý Nhà 

nước trên lĩnh vực quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

           Nam Định, ngày       tháng 02 năm 2020 

 

   
 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Các Hội đặc thù của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo về 

tăng cường quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ 

cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập. UBND tỉnh và UBND các huyện đã thành lập và phát huy hiệu quả Tổ 

kiểm tra công vụ, Tổ công tác của Chủ tịch. Vì vậy, công tác quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị đã đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp 

luật và của tỉnh. 

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát tại Thông 

báo số 722-TB/UBKTTW ngày 20/11/2020 của Ủy ban kiểm tra Trung ương; 

UBND tỉnh yêu cầu các thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND tỉnh, các Hội đặc thù của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: 

1. Phổ biến, quán triệt tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và 

triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ 

Nội vụ; Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam 

Định ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, 

giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và 

doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định.  

2. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp tỉnh Nam Định.  

3. Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải thực 

hiện theo đúng quy định của pháp luật, của tỉnh, đảm bảo nguyên tắc công khai, 

minh bạch, khách quan và công bằng, đúng cơ cấu theo vị trí việc làm, đảm bảo 
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chất lượng về chủng loại, chuyên ngành cần tuyển để bổ sung kịp thời và nâng cao 

chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.  

4. Tổ chức rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ, phiếu 

đăng ký dự tuyển của người trúng tuyển công chức, công chức cấp xã, trúng tuyển 

viên chức và giáo viên mầm non hợp đồng, đảm bảo chính xác theo đúng quy định 

hiện hành. Trường hợp phát hiện người trúng tuyển công chức cấp xã, trúng tuyển 

viên chức và giáo viên mầm non hợp đồng sử dụng văn bằng, chứng chỉ không 

đúng quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển 

thì ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và thông báo cho người dự tuyển, đồng 

thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin 

điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ 

tuyển dụng tiếp theo. 

Rà soát để quản lý, sử dụng theo đúng tiêu chuẩn ngạch cán bộ, công chức, 

viên chức theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. 

5. Thực hiện nghiêm các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển chức vụ lãnh đạo, chuyển đổi vị trí việc làm, đảm 

bảo về số lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức trực thuộc theo đúng quy định. 

Giao Sở Nội vụ thường xuyên theo đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, 

đơn vị và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy; (để báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Lưu: VP1, VP8. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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