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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số:  2141 /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả khắc phục sai phạm 

 trong công tác tuyển dụng viên chức 

  

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

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; 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 29/9/2020 của Chính phủ Quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

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 tuyển dụng cán bộ, công 

chức, viên chức; các Văn bản của Bộ Nội vụ: Số 6682/BNV-CCVC ngày 

18/12/2020, số 6716/BNV-CCVC ngày 21/12/2020 về việc thực hiện Kết luận số 

71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ; 

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

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 Quyết định số 1884/QĐ - UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức Sở Y tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc 15 đơn vị trực thuộc Sở Y tế và Trưởng phòng 

Tổ chức cán bộ Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận kết quả khắc phục sai phạm trong công tác tuyển 

dụng, tiếp nhận viên chức đối với 667 ông (bà) - có Danh sách kèm theo. 
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Điều 2. Không thu hồi quyết định tuyển dụng; giữ nguyên các quyết định 

liên quan đến công tác cán bộ sau khi được tuyển dụng trước đó đối với các ông 

(bà) có tên tại Điều 1. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thủ 

trưởng các cơ quan có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Các đơn vị có cá nhân tại Điều 1; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT. TCCB. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn      
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