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Mường Lát, ngày     tháng     năm 2022 

      QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách viên chức sai phạm theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 

24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 

huyện Mường Lát đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi  

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG LÁT 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Kế luận số 71-KL/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về 

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

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

dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng 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 Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức  ngày 25/11/2019; 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 Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Công văn số 838/SNV-CCVC ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ về việc rà 

soát, xử lý hoặc đề nghị xử lý sai phạm trong công tác cán bộ; 

Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND huyện Mường 

Lát tuyển dụng lại viên chức sai phạm theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24 tháng 3 

năm 2020 của Ban Bí thư trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mường Lát;  

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng lại viên chức sai phạm theo Kết luận số 

71-KL/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư trong các đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND huyện Mường Lát tại Công văn số 01/HĐTD-CV ngày 13/6/2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách viên chức sai phạm theo Kết luận số 71-

KL/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư trong các đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND huyện Mường Lát đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi phỏng vấn, gồm 

117 người, cụ thể như sau:  
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- Viên chức khối mầm non: 79 người, gồm: 78 giáo viên, 01 kế toán. 

- Viên chức khối tiểu học: 33 người. 

- Viên chức khối THCS: 01 người. 

- Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX: 02 người. 

- Viên chức Trung tâm VH,TT,TT&DL: 02 người. 

 (có Danh sách kèm theo) 

 Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng lại viên chức lập danh sách và Thông 

báo triệu tập viên chức đủ điều kiện dự thi tại Điều 1 Quyết định này; đồng thời 

đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại trụ sở của 

HĐND - UBND huyện.  

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

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Hội 

đồng tuyển dụng lại viên chức; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3/QĐ; 

- Các đơn vị có thí sinh tuyển dụng; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
Nguyễn Văn Bình 
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