Trong nhng nm qua, công tác tuyn dng viên chc ti các n v thc hin theo Lut Viên chc, Ngh nh s
29/2012/N-CP ngày 12/4/2012 ca Chính ph quy nh v tuyn dng, s dng và qun lý viên chc. Nhìn
chung, các n v s nghip trc thuc s, ngành, UBND qun, huyn trên a bàn thành ph ã trin khai và thc
hin úng quy trình, th tc i vi công tác này, nh: xây dng v trí vic làm, rà soát s lng ngi làm vic ti n v,
xây dng k hoch tuyn dng, t chc tuyn dng; ký kt hp ng làm vic và thc hin ch tp s i vi ngi trúng tuyn
viên chc; phân công, thc hin ch , chính sách i vi ngi hng dn tp s.

Tuy nhiên, qua kim tra công tác tuyn dng viên chc ti mt s n v s nghip trc thuc s, ngành, UBND
qun, huyn trên a bàn thành ph à Nng vn còn mt s hn ch, sai phm các quy nh hin hành, c th:

- Ban hành quyt nh thành lp T giúp vic ca Hi ng xét tuyn trc thi gian ban hành quyt nh thành lp Hi
ng xét tuyn;

- Quyt nh thành lp Ban Kim tra, sát hch không cn c quyt nh thành lp Hi ng xét tuyn;

- Ban hành quyt nh tuyn dng i vi viên chc có thc hin ch tp s nhng trong quyt nh không quy nh thi
gian thc hin ch tp s và thi gian tính nâng lng ln sau không tr thi gian tp s;

- Ban hành quyt nh b nhim vào chc danh ngh nghip i vi viên chc ang thc hin ch tp s;

- Thc hin ánh giá kt qu và hoàn thin h s tp s i vi viên chc trc khi ht thi gian tp s.

Sau khi tuyn dng viên chc, vic thc hin ký kt hp ng nhiu n v cng còn nhiu sai phm, trong ó tp trung
nhng li sau:

- Ký hp ng làm vic xác nh thi hn i vi ngi trúng tuyn viên chc nhng hp ng làm vic không ghi thi hn
ca hp ng hoc thi hn hp ng làm vic di 12 tháng hoc ký hp ng làm vic không xác nh thi hn i vi ngi mi
tuyn dng;

- Ký hp ng làm vic không xác nh thi hn, sau ó ký tip hp ng làm vic xác nh thi hn i vi viên chc. Thc
hin ký hp ng làm vic không xác nh thi hn i vi các trng hp c tuyn dng có thc hin ch tp s.

thc hin tt hn v công tác tuyn dng, s dng, qun lý viên chc. Các s ngành, UBND qun huyn cn thng
xuyên kim tra các n v tuyn dng viên chc, thc hin ký kt hp ng làm vic và ch tp s i vi ngi trúng tuyn
viên chc m bo úng theo quy nh ca Lut Viên chc và các vn bn hng dn; giám sát vic tuyn dng hp ng

lao ng; hng dn, kim tra vic ký kt hp ng lao ng và ch , chính sách cho hp ng lao ng theo úng quy nh
ca B lut Lao ng và các vn bn hng dn ca thành ph.

Ngoài ra, các c quan chuyên ngành ni v cn t chc tp hun ph bin kp thi các vn bn mi, các quy nh,
hng dn v công tác ni v nói chung và công tác tuyn dng viên chc, hp ng lao ng các n v s nghip ngày
càng thc hin tt công tác này./.
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