
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:3561/UBND-NC 

V/v chấn chỉnh công tác tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công 

chức, viên chức 

   Cần Thơ, ngày 14  tháng 9 năm 2017 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc        

Ủy ban nhân dân thành phố;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

Thời gian qua, công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên 

chức đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng 

hoạt động của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số 

tồn tại, hạn chế tại các cơ quan, đơn vị và địa phương như: Tuyển dụng nằm 

ngoài chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao, sử dụng hình thức biệt 

phái viên chức tại các đơn vị sự nghiệp về làm công tác chuyên môn, nghiệp 

vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính.  

Từ thực tế nêu trên, để công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định pháp luật; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân 

dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế công chức, viên chức.  

2. Sử dụng biên chế đúng với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; 

không thực hiện biệt phái, phân công viên chức hoặc ký kết hợp đồng lao động 

làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính. 

3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và 

đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng chức trách, thẩm 

quyền và các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức, viên chức. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu trên tổ chức 

thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- TT. Thành ủy; 

- TT. HĐND TP;   

- VP UBND TP (3E);   
- Lưu: VT, VCX. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Võ Thành Thống 
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