Sáng ngày 13 tháng 6 nm 2018, S Ni v thành ph ã t chc công b Kt lun thanh tra s 1679/KL-SNV
ngày 11/6/2018 ca Giám c S Ni v thành ph à Nng v vic thc hin các quy nh ca pháp lut v t chc, b
máy, tuyn dng, s dng và qun lý công chc, viên chc, lao ng ti UBND huyn Hòa Vang, giai on t ngày
01/01/2015 n ht ngày 31/3/2018.

Ông Võ Ngc Phi, Chánh Thanh tra S Ni v, Trng oàn thanh tra c s y quyn ca Giám c S Ni v công b
kt lun thanh tra, cùng d có oàn thanh tra theo Quyt nh s 334/Q-SNV ngày 16/4/2018 ca Giám c S
Ni v thành ph à Nng. V phía UBND huyn Hòa Vang có ông ng Thng, Ch tch UBND huyn và i din
lãnh o Vn phòng HND và UBND huyn, Phòng Ni v huyn và Phòng Giáo dc và ào to huyn.

Kt lun thanh tra nêu rõ: Trong thi gian qua, UBND huyn Hòa Vang ã c bn trin khai úng các quy
nh ca Trung ng, thành ph v t chc b máy; tuyn dng công chc, viên chc, hp ng lao ng; v công tác cán
b; vic thc hin ch , chính sách i vi công chc, viên chc, ngi lao ng; ánh giá, phân loi công chc, viên
chc; v ào to, bi dng.

Tuy nhiên, bên cnh nhng kt qu ã t c v 6 ni dung nêu trên UBND huyn Hòa Vang vn còn nhng hn
ch nh: Ký kt hp ng lao ng cha úng mu, không ký kt ph lc hp ng khi có thay i các iu khon so vi hp ng
ã ký kt,…; vic ký kt hp ng làm vic cho viên chc vn có trng hp cha úng theo Thông t s 15/2012/TTBNV ngày 25/12/2012 ca B Ni v hng dn v tuyn dng, ký kt hp ng làm vic và n bù chi phí ào to, bi
dng i vi viên chc; vic s dng mu ánh giá viên chc cha m bo theo hng dn; h s công chc, viên chc cha
c sp xp, b sung y các thành phn theo quy nh, cha loi b các thành phn trùng, tha hoc các vn bn
không có hiu lc pháp lý (bn photocopy)...

Ông ng Thng, Ch tch UBND huyn thay mt UBND huyn thng nht vi ni dung Kt lun thanh tra. Qua
thanh tra, ã giúp cho huyn thy c nhng thiu sót, tn ti trong công tác tuyn dng, s dng và qun lý công
chc, viên chc, lao ng. UBND huyn s ch o các c quan chuyên môn cng nh các n v s nghip trc thuc
thc hin nhng kin ngh trong Kt lun thanh tra và báo cáo S Ni v úng quy nh./.
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