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Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần 

 

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 2203/BBT ngày 22 tháng 12 năm 2020 của 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc chuyển ý kiến công dân hỏi về điều 

động viên chức, trường hợp bà Huỳnh Thị Hồng Oanh, giáo viên Trường Tiểu học 

Hùng Hòa B huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (đính kèm văn bản). 

Căn cứ thẩm quyền về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo phân cấp 

tại Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND1, việc điều động, bố trí, sử dụng viên chức trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần. Do đó, để có cơ sở giải đáp ý kiến công dân 

(vướng mắc của viên chức) theo quy định, Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện Tiểu Cần một số nội dung như sau: 

- Báo cáo quá trình bố trí công tác, việc cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ đối với trường hợp bà Huỳnh Thị Hồng Oanh nêu tại Công văn số 

2203/BBT ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh 

(đề nghị trong nội dung báo cáo có nêu rõ về cơ sở pháp lý và điều kiện thực tiễn); 

- Có ý kiến đối với nội dung hỏi của bà Huỳnh Thị Hồng Oanh tại Công văn số 

2203/BBT ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh (ý 

kiến trả lời đề nghị phải có cơ sở căn cứ); 

- Quan điểm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới đối với trường hợp này. 

Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần phối hợp thực 

hiện và sớm có văn bản đối với các nội dung nêu trên, gửi đến Sở Nội vụ để có văn bản 

trả lời gửi đến Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định. Trong thực 

hiện, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phải khách quan, thận trọng, đúng quy 

định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp trong giải đáp kiến nghị, thắc mắc của viên 

chức (đính kèm Công văn số 2203/BBT ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ban Biên tập 

Cổng thông tin điện tử tỉnh)./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Biên tập CTTĐT tỉnh (để biết); 

- GĐ, các PGĐ Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, CCVC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Bình 
 

                                           
1 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về việc phân cấp 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh 
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