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     UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số           /KL-SNV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hoá, ngày       tháng 7  năm 2022 

 

KẾT LUẬN 

Thanh tra việc tuyển dụng đặc biệt công chức cấp xã; bố trí, sắp xếp  

CB,CC cấp xã khi thực hiện Đề án “Bố trí công an chính quy đảm 

 nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”;  

Đề án “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa”;  

Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND  

tỉnh Thanh Hóa của UBND huyện Như Thanh  

 

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-SNV ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Nội 

vụ về thanh tra việc tuyển dụng đặc biệt công chức cấp xã; bố trí, sắp xếp cán bộ, 

công chức cấp xã khi thực hiện Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các 

chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; Đề án “Sắp xếp các đơn vị 

hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa”; Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 

15/4/2020 của UBND tỉnh về bố trí số lượng cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa đối với UBND các huyện: Ngọc Lặc, Như Thanh, giai đoạn từ 

tháng 01/2018 đến tháng 3/2022, Đoàn Thanh tra theo Quyết định nêu trên đã tiến 

hành thanh tra các nội dung theo Quyết định thanh tra đối với UBND huyện Như 

Thanh, thu thập, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra.  

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn Thanh tra, hồ sơ, tài liệu liên quan, Giám đốc 

Sở Nội vụ kết luận như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Như Thanh là huyện miền núi, có diện tích tự nhiên 58.809,3ha; dân số trên 

98 ngàn người. Sau khi sáp nhập xã theo Đề án số 187/ĐA-UBND ngày 29/8/2019 

về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, còn 13 xã và 01 thị trấn, gồm:  06 xã, thị 

trấn loại 1; 7 xã loại 2; 01 xã loại 3. 

Tổng số cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định số 

16/2020/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa là 290 người (cán 

bộ: 167 người; công chức: 123 người), giảm trừ 17 chức danh cán bộ do bố trí kiêm 

nhiệm còn được bố trí 273 người. Số cán bộ, công chức cấp xã có mặt đến 

31/3/2022 là 296 người, gồm: cán bộ 150 người; công chức 146 người; dôi dư 23 

người, trong đó: cán bộ thiếu 02 người; công chức dư 25 người; cụ thể:  

- Công chức Tài chính - Kế toán dư 10 người,  

- Công chức Văn phòng - Thống kê dư 07 người,  

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch dư 02 người,  

- Công chức Văn hoá - Xã hội dư 01 người;  

- Công chức Địa chính-Xây dựng-NN&MT dư 05 người.  
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(Chi tiết như phụ lục kèm theo). 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG THEO QUYẾT ĐỊNH THANH 

TRA 

 1. Tuyển dụng, tiếp nhận đặc biệt công chức cấp xã 

1.1. Kết quả thực hiện của UBND huyện: 

a) Giai đoạn từ tháng 01/2018 đến tháng 3/2022, UBND huyện Như Thanh 

không tuyển dụng đặc biệt công chức cấp xã không qua thi tuyển đối với các trường 

hợp tốt nghiệp đại học loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài 

hoặc có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh 

công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất 05 năm 

công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng. 

b) Tiếp nhận đặc biệt từ cán bộ cấp xã sang công chức cấp xã 15 người: 

- Năm 2019: 05 người;  

 (1) Ông Quách Văn Trung, sinh năm 1981, Đại học Hành chính, Chủ tịch 

UBMTTQ xã Phượng Nghi vào công chức Văn phòng-Thống kê xã Phượng Nghi 

(Quyết định tiếp nhận số 1098/QĐ-UBND ngày 28/5/2019). Trước khi tiếp nhận 

vào công chức Văn phòng-Thống kê xã Phượng Nghi, ông Quách Văn Trung có 

thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBMTTQ xã Phượng Nghi 03 năm (Từ 

01/2017 đến hết 12/2019). 

 (2) Ông Lê Minh Phương, sinh năm 1965, Trung cấp Quản lý nhà nước, Bí 

thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ (cũ) vào công chức Văn hóa-Xã hội xã 

Cán Khê (Quyết định tiếp nhận số 2740/QĐ-UBND ngày 04/12/2019). Trước khi 

tiếp nhận vào công chức Văn hóa-Xã hội xã Cán Khê, ông Lê Minh Phương có thời 

gian 27 năm 9 tháng (từ 02/1992 đến 11/2019) đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư 

Đoàn TN, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch 

UBND xã Phượng Nghi; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ (cũ). 

  (3) Bà Chu Phương Bắc, sinh năm 1980, Đại học Hành chính, Chủ tịch 

UBMTTQ xã Hải Vân (cũ) vào công chức Văn phòng-Thống kê xã Xuân Khang 

(Quyết định tiếp nhận số 2741/QĐ-UBND ngày 04/12/2019). Trước khi tiếp nhận 

vào công chức Văn phòng-Thống kê xã Xuân Khang, bà Chu Phương Bắc có thời 

gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBMTTQ xã Hải Vân (cũ) 01 năm (Từ 11/2018 

đến 11/2019). 

 (4) Ông Quách Thành Trung, sinh năm 1969, Trung cấp Hành chính - Văn 

thư, Phó Chủ tịch UBND xã Cán Khê vào công chức Văn phòng-Thống kê xã Cán 

Khê (Quyết định tiếp nhận số 2743/QĐ-UBND ngày 04/12/2019). Trước khi tiếp 

nhận vào công chức Văn phòng-Thống kê xã Cán Khê, ông Quách Thành Trung có 

thời gian 11 năm (Từ 12/2008 đến 11/2019) đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch 

HĐND, Phó Chủ tịch UBND xã Cán Khê.  

 (5) Bà Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1980, Đại học Luật, Bí thư Đoàn 

TNCSHCM xã Hải Vân (cũ) vào công chức Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Bến Sung 

(Quyết định tiếp nhận số 2742/QĐ-UBND ngày 04/12/2019). Trước khi tiếp nhận 

vào công chức Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Bến Sung, bà Nguyễn Thị Huyền có thời 

gian đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Hải Vân (cũ) 15 năm 02 tháng 
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(Từ 9/2004 đến hết 11/2019). 

- Năm 2020: 8 người;  

 (6) Ông Vũ Ngọc Huy, sinh năm 1980, Đại học Luật, Chủ tịch Hội CCB xã 

Hải Vân (cũ) vào công chức Văn phòng-Thống kê thị trấn Bến Sung (Quyết định 

tiếp nhận số 226/QĐ-UBND ngày 24/3/2020). Trước khi tiếp nhận vào công chức 

Văn phòng-Thống kê thị trấn Bến Sung, ông Vũ Ngọc Huy có thời gian đảm nhiệm 

chức vụ Chủ tịch Hội CCB xã Hải Vân 3 năm 7 tháng (Từ 10/2016 đến 3/2020). 

(7) Ông Trịnh Văn Trị, sinh năm 1968, Đại học chuyên ngành trồng trọt, Chủ 

tịch Hội Nông dân thị trấn Bến Sung vào công chức Địa chính-Xây dựng -ĐT&MT 

thị trấn Bến Sung (Quyết định tiếp nhận số 727/QĐ-UBND ngày 24/3/2020). Trước 

khi tiếp nhận vào công chức Địa chính-Xây dựng-ĐT&MT thị trấn Bến Sung, ông 

Trịnh Văn Trị có thời gian 15 năm 8 tháng (Từ 7/2004 đến 3/2020) đảm nhiệm chức 

vụ Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Bến Sung.  

(8) Bà Lường Thị Bình, sinh năm 1982, Đại học Hành chính, Chủ tịch Hội 

LHPN thị trấn Bến Sung vào công chức Văn phòng-Thống kê xã Yên Thọ (Quyết 

định tiếp nhận số 728//QĐ-UBND ngày 24/3/2020). Trước khi tiếp nhận vào công 

chức Văn phòng-Thống kê xã Yên Thọ, bà Lường Thị Bình có thời gian 6 năm 6 

tháng (Từ 9/2013 đến 3/2020) đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Bến 

Sung. 

(9) Ông Quách Đức Long, sinh năm 1976, Trung cấp chuyên ngành trồng 

trọt, Chủ tịch UBMTTQ xã Xuân Phúc vào công chức Địa chính-Nông nghiệp-

XD&Môi trường xã Yên Lạc (Quyết định tiếp nhận số 729/QĐ-UBND ngày 

24/3/2020). Trước khi tiếp nhận vào công chức Địa chính-Nông nghiệp-XD&MT 

xã Yên Lạc, ông Quách Đức Long có thời gian 6 năm 7 tháng (Từ 10/2013 đến 

3/2020) đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBMTTQ xã Xuân Phúc. 

(10) Ông Quách Văn Mười, sinh năm 1977, Đại học Kế toán, Chủ tịch Hội 

Nông dân xã Xuân Phúc vào công chức Tài chính-Kế toán xã Yên Lạc (Quyết định 

tiếp nhận số 730/QĐ-UBND ngày 24/3/2020). Trước khi tiếp nhận vào công chức 

Tài chính-Kế toán xã Yên Lạc, ông Quách Văn Mười có thời gian 5 năm 2 tháng 

(Từ 01/2015 đến 3/2020) đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân 

Phúc. 

(11) Ông Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1982, Đại học chuyên ngành Quản lý 

Kinh tế, Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Phúc Đường (cũ) vào công chức Tài chính-Kế 

toán xã Xuân Phúc (Quyết định tiếp nhận số 232/QĐ-UBND ngày 24/3/2020). 

Trước khi tiếp nhận vào công chức Tài chính-Kế toán xã Xuân Phúc, ông Nguyễn 

Đức Hùng có thời gian 10 năm 02 tháng (Từ 01/2010 đến tháng 3/2020) đảm nhiệm 

chức vụ Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Phúc Đường (cũ). 

(12) Bà Lê Thị Quyên, sinh năm 1968, Đại học chuyên ngành Quản lý nhà 

nước, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Thọ (cũ) vào công chức Văn phòng-Thống kê 

xã Phượng Nghi (Quyết định tiếp nhận số 733/QĐ-UBND ngày 24/3/2020). Trước 

khi tiếp nhận vào công chức Văn phòng-Thống kê xã Phượng Nghi, bà Lê Thị 

Quyên có thời gian 14 năm 6 tháng (Từ 9/2005 đến 3/2020) đảm nhiệm chức vụ 

Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Thọ (cũ). 
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(13) Ông Quách Văn Thơ, sinh năm 1975, Đại học Luật, Chủ tịch UBMTTQ 

Việt Nam xã Xuân Thọ (cũ) vào công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Phượng Nghi 

(Quyết định tiếp nhận số 734/QĐ-UBND ngày 24/3/2020). Trước khi tiếp nhận vào 

công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Phượng Nghi, ông Quách Văn Thơ có thời gian 8 

năm 9 tháng (Từ 6/2011 đến 01/2020) giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã 

Xuân Thọ; Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thái; Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân 

Thọ. 

- Năm 2021: 02 người): 

(14) Ông Hà Văn Nhị, sinh năm 1984, Đại học chuyên ngành Quản lý nhà 

nước, Phó Chủ tịch HĐND xã Thanh Tân vào công chức Văn phòng-Thống kê xã 

Thanh Tân (Quyết định tiếp nhận số 2721/QĐ-UBND ngày 21/9/2021). Trước khi 

tiếp nhận vào công chức Văn phòng-Thống kê xã Thanh Tân, ông Hà Văn Nhị có 

thời gian 12 năm 8 tháng (Từ 01/2009 đến 9/2021) đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư 

Đoàn TNCSHCM, Phó Chủ tịch HĐND xã Thanh Tân. 

(15) Bà Phạm Thị Nguyệt, sinh năm 1975, Đại học Luật, Phó Chủ tịch 

HĐND xã Cán Khê vào công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Cán Khê (Quyết định tiếp 

nhận số 2724/QĐ-UBND ngày 21/9/2021). Trước khi tiếp nhận vào công chức Tư 

pháp-Hộ tịch xã Cán Khê, bà Phạm Thị Nguyệt có thời gian 20 năm 4 tháng (Từ 

5/2011 đến 9/2021) đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN, Trực đảng ủy, 

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND xã Xuân Thọ. 

 1.2. Kết quả kiểm tra: 

 a) Về tiêu điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận: 

Ngày 06/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng 

dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2019). Tại điểm 

d khoản 3 Điều 6 Thông tư quy định: “Trường hợp trước khi bầu giữ chức vụ cán 

bộ cấp xã chưa phải là công chức cấp xã thì thời gian giữ chức vụ cán bộ cấp xã ít 

nhất là 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên” mới được xem xét tiếp nhận đặc biệt vào công 

chức cấp xã. 

 Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp ông Vũ Ngọc Huy, trước khi 

tiếp nhận vào công chức Văn phòng-Thống kê thị trấn Bến Sung, mới có thời gian 

đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội CCB xã Hải Vân 3 năm 7 tháng (Từ 10/2016 đến 

3/2020), chưa đủ điều kiện để được tiếp nhận đặc biệt vào công chức cấp xã theo 

quy định. 

 b) Về quy trình, thủ tục tiếp nhận công chức cấp xã: 

Khoản 4 điều 6 Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định: “Khi 

tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển, Chủ tịch UBND cấp huyện phải 

thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, trừ trường hợp trước khi được bầu giữ chức 

vụ cán bộ cấp xã đã là công chức cấp xã”. 

Đối chiếu với quy định nêu trên, năm 2020, UBND huyện Như Thanh tiếp 

nhận 8 trường hợp cán bộ cấp xã thôi giữ chức vụ (sau sáp nhập đơn vị hành chính 

cấp xã) vào công chức cấp xã, gồm các ông, bà: Vũ Ngọc Huy; Trịnh Văn Trị; 
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Lường Thị Bình; Quách Đức Long; Quách Văn Mười; Nguyễn Đức Hùng; Lê Thị 

Quyên; Quách Văn Thơ nhưng không tổ chức sát hạch là không đúng trình tự, thủ 

tục quy định. 

 2. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã dôi dư khi thực hiện Đề 

án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa; Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và Quyết 

định số 16/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh của UBND huyện Như Thanh 

2.1. Bố trí, sắp xếp, giải quyết cán bộ, công chức cấp xã dôi dư khi thực 

hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Đề án 187/ĐA-UBND: 

- Căn cứ Đề án số 187/ĐA-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, UBND huyện Như Thanh thực hiện 

sắp xếp 06 xã, thị trấn thành 03 xã, thị trấn, cụ thể: nhập xã Hải Vân vào thị trấn 

Bến Sung; nhập xã Phúc Đường và xã Xuân Phúc để thành lập xã Xuân Phúc mới; 

nhập xã Xuân Thọ và xã Cán Khê để thành lập xã Cán Khê mới. Sau khi sắp xếp, 

còn 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 13 xã, 01 thị trấn.  

Tổng số cán bộ, công chức dôi dư do thực hiện Đề án 187/ĐA-UBND 52 

người, trong đó:  

+ Cán bộ dôi dư 26 người, gồm: Bí thư Đảng ủy: 03 người; Phó Bí thư Đảng 

ủy: 04 người; Phó Chủ tịch HĐND: 02 người; Chủ tịch UBND: 03 người; Phó Chủ 

tịch UBND: 01 người; Chủ tịch UBMTTQ: 03 người; Bí thư Đoàn TNCS HCM: 04 

người; Chủ tịch Hội LHPN: 02 ngưởi; Chủ tịch Hội Nông dân: 02 người; Chủ tịch 

Hội CCB: 02 người. 

+ Công chức dôi dư 26 người, gồm: CHT Quân sự: 03 người; Trưởng CA: 03 

người; VP- TK: 05 người; TC-KT: 03 người; ĐC-XD-NN-MT: 06 người; TP-HT: 

01 người; VH-XH: 05 người.  

- Đến ngày 31/3/2021, UBND huyện Như Thanh đã bố trí, sắp xếp, giải quyết 

dôi dư 36 người, gồm: 24 cán bộ, 12 công chức; trong đó: (1) Bố trí cán bộ cấp xã 

đảm nhiệm các chức danh cán bộ tại các xã khác trong huyện: 08 người; (2) Tiếp 

nhận cán bộ vào công chức cấp xã: 15 người; (3) Bố trí công chức đảm nhiệm các 

chức danh cán bộ, công chức tại các xã khác trong huyện: 03 người (bố trí làm cán 

bộ: 01 người; bố trí làm công chức: 02 người); (4) Tuyển dụng làm viên chức ở đơn 

vị sự nghiệp: 06 người (cán bộ: 02 người; công chức 04 người); (5) Tinh giảm biên 

chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ: 07 người (cán bộ: 02 người; công 

chức: 05 người). 

 2.2. Bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã dôi dư khi thực hiện Đề án bố 

trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa: 

 - Khi thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh 

Công an xã (phê duyệt tại Quyết định số 4366/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của 

UBND tỉnh), số Trưởng Công an xã, thị trấn thuộc huyện Như Thanh dôi dư 14 

người/14 xã. 

- Kết quả bố trí, sắp xếp, giải quyết số Trưởng công an xã dôi dư: (1) Bầu cử 
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đảm nhiệm cán bộ cấp xã: 01 người; (2) Bố trí đảm nhiệm chức danh công chức 

khác tại các xã, thị trấn trong huyện: 11 người; (3) Nghỉ hưu, tinh giản biên chế 

theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ: 02 người. 

2.3. Bố trí, sắp xếp, giải quyết công chức cấp xã dôi dư khi thực hiện Quyết 

định số 16/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh: 

Thực hiện Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND 

tỉnh về bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã, UBND huyện Như Thanh đã ban 

hành Công văn số 662/UBND-NV ngày 23/4/2020 yêu cầu UBND các xã, thị trấn, 

phòng chuyên môn thuộc UBND huyện rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp 

xã, xác định số lượng dôi dư để có phương án, lộ trình giải quyết cụ thể, phù hợp, 

đảm bảo theo quy định. Ngày 05/10/2021 UBND huyện đã ban hành Phương án số 

228/PA-UBND về bố trí, sắp xếp công chức xã, thị trấn dôi dư trên địa bàn huyện, 

xác định rõ nguyên tắc sắp xếp từ xã thừa sang xã thiếu, tiếp nhận làm công chức 

cấp huyện, tiếp nhận sang viên chức đơn vị sự nghiệp và lộ trình giải quyết đối với 

cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn đến 31/12/2021 và các xã, thị trấn sau sáp 

nhập đến 31/12/2025, để đảm bảo đến năm 2025 tổng số cán bộ, công chức cấp xã 

của huyện bảo đảm thấp hơn hoặc bằng so với quy định tại Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Quyết định số 16/2020/QĐ-

UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh. 

Tại thời điểm triển khai thực hiện Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh, tổng số cán bộ, công chức cấp xã có 324 người, (gồm 148 cán bộ, 176 

công chức), dôi dư so với Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND 53 công chức, gồm: 

Văn phòng-Thống kê: 19 người; Tài chính-Kế toán:16 người; Địa chính-Nông 

nghiệp-XD&MT: 08 người; Tư pháp-Hộ tịch: 07 người; Văn hóa-Xã hội: 03 người. 

Đến 31/3/2022, UBND huyện đã bố trí, sắp xếp, giải quyết 28 người, trong 

đó: (1) Tuyển dụng làm công chức UBND huyện: 02 người; (2) Nghỉ hưu, tinh 

giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-

CP của Chính phủ: 09 người; (3) Bầu cử đảm nhiệm cán bộ cấp xã: 17 người. 

2.4. Điều động cán bộ, công chức giữa các xã, thị trấn trong huyện: 

Từ tháng 4/2020 đến 31/3/2022, UBND huyện đã điều động 31 lượt cán bộ, 

công chức (cán bộ: 20 lượt; công chức: 11 lượt) giữa các xã, thị trấn trong huyện để 

đảm bảo phù hợp về số lượng, cơ cấu chức danh cán bộ, công chức giữa các xã 

trong huyện. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Giai đoạn từ tháng 01/2018 đến tháng 3/2022, UBND huyện Như Thanh đã 

tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm 

các chức danh công an xã; Đề án số sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và Quyết 

định số 16/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh về bố trí số lượng cán bộ, công chức 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Việc bố trí, sắp xếp giải quyết cán bộ, công 

chức cấp xã dôi dư của UBND huyện cơ bản phù hợp với nội dung của các đề án, 

quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành liên quan.  
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Bên cạnh ưu điểm cơ bản nêu trên, việc tiếp nhận đặc biệt công chức cấp xã 

còn có thiếu sót, khuyết điểm là UBND huyện chưa tổ chức sát hạch đối với số cán 

bộ cán bộ cấp xã tiếp nhận vào công chức cấp xã trong năm 2020, việc tiếp nhận 

đặc biệt vào công chức cáp xã cá biệt có trường hợp chưa đảm bảo điều kiện, tiêu 

chuẩn quy định. 

 2. Kiến nghị 

Trên cơ sở kết quả thanh tra như trên, Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu UBND 

huyện Như Thanh:  

 - Tổ chức công bố Kết luận thanh tra trong cơ quan, đơn vị trong thời gian 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra; kiểm điểm trách nhiệm đối 

với các cá nhân liên quan về các thiếu sót, khuyết điểm nêu trong Kết luận thanh 

tra. 

 - Có biện pháp khắc phục trường hợp tiếp nhận đặc biệt vào công chức Văn 

phòng-Thống kê thị trấn Bến Sung đối với ông Vũ Ngọc Huy theo Quyết định số 

226/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh do chưa đủ 

điều kiện thời gian 05 năm làm cán bộ cấp xã trước khi tiếp nhận. 

 - Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, thành lập Hội đồng để tổ chức sát 

hạch đối với các trường hợp tiếp nhận cán bộ cấp xã vào công chức cấp xã trong 

năm 2020, gồm các ông, bà: Trịnh Văn Trị; Lường Thị Bình; Quách Đức Long; 

Quách Văn Mười; Nguyễn Đức Hùng; Lê Thị Quyên; Quách Văn Thơ (Do khi tiếp 

nhận vào công chức cấp xã, UBND huyện chưa tổ chức sát hạch theo quy định).  

 Biên bản công bố kết luận thanh tra và kết quả thực hiện các kiến nghị nêu 

trên gửi Sở Nội vụ (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp, theo dõi. 

 Trên đây là Kết luận thanh tra việc tuyển dụng đặc biệt công chức cấp xã; bố 

trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã khi thực hiện Đề án “Bố trí công an chính quy 

đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; Đề án “Sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa”; Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa của UBND huyện Như Thanh, giai đoạn từ tháng 01/2018 đến 

tháng 3/2022. 

 Giám đốc Sở Nội vụ giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện Kết luận thanh tra, định kỳ báo cáo Giám đốc Sở, cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định./. 

 

Nơi nhận:               GIÁM ĐỐC 
- UBND huyện Như Thanh (để t/h); 

- Lưu VT; HSTT. 

 

              

 

                Trần Quốc Huy 
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