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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 08/KL-SLĐTBXH Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 10 năm 2021 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong 

quá trình xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội đối với ông Nguyễn Trọng Toán 

 

Thực hiện Quyết định số 6983/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/8/2021 của Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra việc sử dụng chứng chỉ 

ngoại ngữ trong quá trình xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Chữa 

bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội đối với ông Nguyễn Trọng Toán. Từ ngày 

06/9/2021 đến ngày 24/9/2021, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 6983/QĐ-

SLĐTBXH đã kiểm tra, xác minh, làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan về nội dung thanh tra. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 02/BC-ĐTT ngày 30/9/2021 của Trưởng 

đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của ông Nguyễn Trọng Toán, 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Ông Nguyễn Trọng Toán, sinh ngày 15/02/1979, trú quán tại xã Đỉnh 

Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trước thời điểm xét tuyển viên chức năm 

2020, ông Nguyễn Trọng Toán là nhân viên hợp đồng lao động tại Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội (sau đây viết tắt là Trung tâm Chữa 

bệnh - GĐLĐXH). 

Thực hiện Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND 

tỉnh phê duyệt và giao Sở Lao động - TBXH thực hiện việc tuyển dụng theo 

Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm Trung tâm Chữa 

bệnh - GĐLĐXH, Sở Lao động - TBXH đã ban hành Quyết định số 8128/QĐ-

SLĐTBXH ngày 21/9/2020 về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch 

tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở. Sau khi có 

thông báo tuyển dụng viên chức, ông Nguyễn Trọng Toán đã nộp hồ sơ dự tuyển 

và đã trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm với vị trí việc 

làm: quản lý học viên cai nghiện ma túy (tại Quyết định số 11368/QĐ-

SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở Lao động  - TBXH về việc phê duyệt kết 

quả trúng tuyển viên chức năm 2020). Trung tâm Chữa bệnh - GĐLĐXH đã ký 

Hợp đồng làm việc số 02/HĐLV-TTCBGDLĐXH ngày 10/01/2021 đối với ông 

Nguyễn Trọng Toán. 
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II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Kiểm tra hồ sơ dự tuyển viên chức của ông Nguyễn Trọng Toán 

hiện đang lƣu tại Sở Lao động - TBXH 

Hồ sơ dự tuyển viên chức của ông Nguyễn Trọng Toán hiện đang được 

lưu trữ đầy đủ tại Sở Lao động - TBXH. Quá trình lập hồ sơ tham gia kỳ xét 

tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - GDLĐXH, ông Nguyễn 

Trọng Toán đã cung cấp 01 chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 2 do Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội cấp ngày 22/06/2019, số hiệu E001230, số vào sổ cấp 

chứng chỉ: 64/QĐ1827_20NL25 (sau đây viết tắt là Chứng chỉ Tiếng Anh số 

hiệu E001230) theo quy định tại mục II Phụ lục 2 Quyết định số 2031/QĐ-

UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, 

Khung năng lực từng vị trí việc làm Trung tâm Chữa bệnh - GDLĐXH trực 

thuộc Sở Lao động - TBXH
1
. 

2. Kết quả làm việc với ông Nguyễn Trọng Toán 

Quá trình làm việc, ông Nguyễn Trọng Toán đã xuất trình bản gốc Chứng 

chỉ Tiếng Anh số hiệu E001230 được cấp ngày 22/06/2019, đề tên đơn vị cấp là 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trình bày như sau: 

- Hồ sơ dự tuyển viên chức của ông Nguyễn Trọng Toán chỉ có duy nhất 

01 Chứng chỉ Tiếng Anh số hiệu E001230 được cấp ngày 22/06/2019, đề tên 

đơn vị cấp là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

- Quá trình học tập và dự thi để được cấp chứng chỉ Tiếng Anh: Ông 

Nguyễn Trọng Toán thừa nhận khoảng cuối tháng 5/2019, khi có việc riêng phải 

ra Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Toán đã nhờ người quen chở đi nộp hồ sơ, đóng 

tiền lệ phí đăng ký học chứng chỉ tiếng anh (ông Nguyễn Trọng Toán không biết 

địa điểm nộp hồ sơ là địa chỉ nào và không chắc chắn địa điểm đó có phải là 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hay không). Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng 

Toán chỉ tham gia học 01 buổi và sau đó thì không tham gia học nữa. Ông 

Nguyễn Trọng Toán trở về nhà tại Hà Tĩnh và đến khoảng cuối năm 2019, ông 

Nguyễn Trọng Toán nhận được Chứng chỉ Tiếng Anh số hiệu E001230 do 

người quen gửi về cho ông. 

Vào cuối năm 2020, khi có chủ trương xét tuyển viên chức vào làm việc 

tại Trung tâm Chữa bệnh - GĐLĐXH, ông Nguyễn Trọng Toán làm hồ sơ xét 

tuyển. Do hồ sơ xét tuyển yêu cầu phải có Chứng chỉ Tiếng Anh nên ông 

Nguyễn Trọng Toán đã sử dụng Chứng chỉ Tiếng Anh số hiệu E001230 nộp vào 

hồ sơ để tham gia xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - 

GĐLĐXH. 

3. Kết quả kiểm tra, xác minh tại Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 

                                           
1
 Mục II Phụ lục 2 Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 quy định đối với nhóm hoạt động nghề 

nghiệp (trong đó có vị trí việc làm Quản lý học viên cai nghiện ma túy) cần có năng lực chung về trình độ ngoại 

ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 hoặc tương đương khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam …”. 
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Tại Văn bản số 1533/ĐHSPHN-ĐT ngày 20/9/2021, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội khẳng định: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội không cấp chứng 

chỉ Tiếng Anh - bậc 2 số hiệu E001230 năm 2019 cho ông Nguyễn Trọng Toán 

sinh ngày 15/02/1979. 

III. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP 

DỤNG: Không 

IV. KẾT LUẬN VỀ NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA 

1. Ƣu điểm 

Hồ sơ dự tuyển viên chức đã được lưu trữ đầy đủ, khoa học, kịp thời cung 

cấp để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh thông tin. 

2. Tồn tại, hạn chế  

Mặc dù Chứng chỉ Tiếng Anh số hiệu E001230 được ông Nguyễn Trọng 

Toán sử dụng để nộp hồ sơ xét tuyển viên chức có nội dung ghi đơn vị tổ chức 

thi và cấp chứng chỉ là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhưng qua xác minh 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định không cấp Chứng chỉ Tiếng Anh 

số hiệu E001230 cho ông Nguyễn Trọng Toán (đã được nêu rõ tại Văn bản số 

1533/ĐHSPHN-ĐT ngày 08/6/2021của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội). Như 

vậy, ông Nguyễn Trọng Toán không đáp ứng điều kiện quy định tại mục II Phụ 

lục 2 Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh. 

3. Nguyên nhân, trách nhiệm 

3.1. Nguyên nhân 

Ông Nguyễn Trọng Toán đã không trung thực trong kê khai Phiếu đăng 

ký dự tuyển theo yêu cầu về hồ sơ xét tuyển viên chức, dẫn tới vi phạm quy định 

về xét tuyển viên chức quy định tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-

CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, dẫn đến ngày 20/7/2021 có đơn thư tố cáo 

ông Nguyễn Trọng Toán sử dụng chứng chỉ không hợp lệ khi tham gia xét tuyển 

viên chức.  

3.2. Trách nhiệm 

Trách nhiệm thuộc về cá nhân ông Nguyễn Trọng Toán đã có hành vi sử 

dụng chứng chỉ Tiếng Anh số hiệu E001230 không đúng quy định khi nộp hồ sơ 

xét tuyển viên chức, trong khi các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên 

chức (Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính 

phủ, Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 

03/2019/NĐ-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ) chỉ quy định cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thực hiện kiểm tra điều kiện, tiêu 

chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển (do người dự tuyển tự kê 

khai). Hành vi của ông Nguyễn Trọng Toán đã vi phạm khoản 4 Điều 19
2
 Nghị 

định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán 

bộ, công chức, viên chức. 

                                           
2
 Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định: “Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, 

xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị”. 
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V. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Giao Văn phòng Sở tham mưu cho Giám đốc Sở banh hành quyết định 

hủy kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - 

GĐLĐXH đối với ông Nguyễn Trọng Toán tại Quyết định số 11368/QĐ-

SLĐTBXH ngày 30/12/2020 và báo cáo UBND tỉnh theo quy định tại khoản 9 

Điều 2
3
 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công 

chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Báo cáo kết quả 

thực hiện về UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Thanh tra Sở (để lưu hồ sơ) trước ngày 

25/10/2021. 

2. Giao Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - GĐLĐXH theo thẩm quyền 

thực hiện quy trình xem xét tổ chức xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Trọng 

Toán theo quy định tại khoản 2 Điều 31
4
, khoản 4 Điều 19 Nghị định số 

112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công 

chức, viên chức; chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông  Nguyễn Trọng Toán. 

Báo cáo kết quả thực hiện về Giám đốc Sở (qua Thanh tra Sở) trước ngày 

12/11/2021. 

Trên đây là Kết luận thanh tra việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong quá 

trình xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - 

Lao động Xã hội đối với ông Nguyễn Trọng Toán. Yêu cầu ông Nguyễn Trọng 

Toán nghiêm túc thực hiện; đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

nghiêm túc phối hợp thực hiện. Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc việc thực 

hiện./. 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ; 

- Giám đốc Sở; 

(b/cáo) 

- Văn phòng Sở; 

- Trung tâm CB - GĐLĐXH; 

- Ông Nguyễn Trọng Toán; 

- Ban BT Website Sở; 

(để t/hiện) 

 

- Lưu: VT, Hồ sơ.  Đinh Hữu Công 

                                           
3
 Khoản 9 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP: “Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự 

tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy 

định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng 

tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức. 

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên 

trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng 

tiếp theo. 
4
 Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP: “Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, người đứng 

đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật”. 
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