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quyÕt ®Þnh  
Ban hành Quy chế Kiểm tra, sát hạch công chức có sai phạm trong tuyển dụng  

 

Q. gi¸m ®èc së y tÕ  
 
 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh, quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 

Căn cứ Kế hoạch số Kế hoạch số 494/KH-UBND ngày 21/12/2020 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng 

cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban 

Bí thư; 

Căn cứ Hướng dẫn số 2169/SNV- CCVC ngày 22/12/2020 của của Sở Nội vụ 

về việc hướng dẫn khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công 

chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; 

Hướng dẫn số 2181/SNV- CCVC ngày 23/12/2020 của của Sở Nội vụ hướng dẫn tổ 

chức kiểm tra sát hạch để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển 

dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 
 

quyÕt ®Þnh: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Kiểm tra, sát hạch công 

chức có sai phạm trong tuyển dụng. 

Điều 2. Giao Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các Phòng chuyên 

môn, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có liên quan chịu trách nhiệm tham mưu triển 

khai và tổ chức thực hiện quy chế này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Các Trưởng phòng  Sở và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết 

định thi hành./. 
 

 
 
 

Nơi nhận:                                                                                         Q. GIÁM ĐỐC   
- Như Điều 3;  

- Sở Nội vụ (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Cổng TTĐT Ngành;  

- Lưu: VT, TCCB. 
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