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UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 861/QĐ-SLĐTBXH

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Diệu (lần đầu)
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;
Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;
Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/05/2017 của UBND tỉnh
Hà Tĩnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND
ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết
định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017;
Xét đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Diệu sinh năm 1983 trú tại thôn
Thiện Nộ, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tại Đơn khiếu nại đề
ngày 08/01/2021 với nội dung: Không đồng ý với kết quả tuyển dụng viên chức
năm 2020 đối với bản thân ông.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh của Đoàn xác minh khiếu nại tại Báo
cáo số 01/BC-ĐXMKN ngày 02/02/2021; đối chiếu với các quy định của pháp
luật; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận thấy:
I. Nguyên nhân, nội dung khiếu nại:
Sau khi có Thông báo kết quả phỏng vấn, sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên
chức năm 2020 ông Nguyễn Đình Diệu (sau đây viết tắt là ông Diệu) được xác
định là người không trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020. Ông Diệu có
đơn kiến nghị đến Hội đồng xét tuyển viên chức; Hội đồng xét tuyển viên chức có
Văn bản số 25/HĐXTVC-CV ngày 30/12/2020 về việc trả lời đơn kiến nghị của
ông Nguyễn Đình Diệu.
Ông Nguyễn Đình Diệu khiếu nại: Không đồng ý với kết quả tuyển dụng
viên chức năm 2020 đối với bản thân ông.
II. Kết quả kiểm tra, xác minh:
1. Kiểm tra quy trình, trình tự, căn cứ, điều kiên, thẩm quyền xét tuyển
viên chức:
Trên cơ sở kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội được Sở Nội vụ đề nghị phê duyệt chủ trương; UBND tỉnh phê duyệt
tuyển dụng viên chức năm 2020;
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 - Giáo dục - Lao động xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội.
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Văn bản số 5785/UBND-NC1 ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về việc tuyển
dụng viên chức: trong đó đồng ý chủ trương để Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội tổ chức tuyển dụng 46 chỉ tiêu viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp
trực thuộc (Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội đề nghị tuyển dụng
24 biên chế; theo đó, vị trí việc làm Y tế, điều trị phục hồi sức khỏe: Chỉ tiêu tuyển
dụng: 02, yêu cầu trình độ chuyên: Trung cấp trở lên chuyên ngành Y sỹ đa khoa).
Quyết định số 8128/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/9/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu và ban hành kế hoạch tổ
chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc năm 2020. Trong
đó phê duyệt vị trí việc làm y tế điều trị phục hồi sức khỏe tại Trung tâm Chữa
bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội: Chỉ tiêu tuyển dụng: 02, yêu cầu trình độ
chuyên môn: Trung cấp trở lên chuyên ngành Y sỹ đa khoa.
Ngoài ra Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Hội đồng xét tuyển viên
chức đã Ban hành 11 Quyết định, 12 Văn Bản, 01 Tờ trình, 05 Thông báo và nhiều
công văn khác để thực hiện tuyển dụng viên chức. Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy
việc tuyển dụng viên chức đã thực hiện đúng quy trình, trình tự thủ tục đảm bảo
căn cứ, điều kiện, thẩm quyền tuyển dụng viên chức đúng quy định của pháp luật.
2. Làm việc với ông Nguyễn Đình Diệu:
Ông Nguyễn Đình Diệu khẳng định ông là người viết đơn khiếu nại với nội
dung: Không đồng ý với kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020 đối với bản thân
ông. Ông Diệu không có các tài liệu, bằng chứng để chứng minh việc khiếu nại của
ông; các tài liệu căn cứ chủ yếu dựa vào các quy định pháp luật.
Ông Nguyễn Đình Diệu đề nghị làm rõ việc xét tuyển viên chức đối với ông
phải căn cứ vào Điều 20, Điều 22 Luật Viên chức năm 2010; Điểm b, Khoản 2,
Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020; Điều 17 Luật khám bệnh,
chữa bệnh năm 2009; Điều 23 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010.
3. Làm rõ một số nội dung ông Diệu nêu trên:
Đối với việc tuyển dụng viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
của đơn vị sự nghiệp công lập được Sở Nội vụ đề nghị, UBND tỉnh phê duyệt
Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm của Trung tâm Chữa
bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội.
Đối với điều kiện đăng ký dự tuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
đã ban hành Thông báo số 464/TB-SLĐTBXH ngày 29/9/2020 tuyển dụng viên
chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Trên cơ sở các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 2010. Qua kiểm
tra hồ sơ đăng ký dự tuyển tại vị trí việc làm Y tế, điều trị, phục hồi sức khỏe thuộc
Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (Hạng IV) - Mã số: V.08.03.07
cho thấy các thành phần hồ sơ đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức
năm 2010.
Tại thời điểm xét tuyển viên chức năm 2020 áp dụng Khoản 2, Điều 67 Nghị
định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: “Đối với các cơ quan, tổ
chức, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức tuyển
dụng viên chức (thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận vào làm viên chức), thi hoặc xét
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày ban hành Nghị định này
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thì được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn
06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành…”. Như vậy, việc xét
tuyển viên chức thực hiện theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của
Chính phủ.
Đối với ra đề phỏng vấn sát hạch phần kiến thức chuyên ngành vị trí Y tế,
phục hồi sức khỏe, chức danh nghề nghiệp hạng IV, ngạch y sỹ đa khoa, mã ngạch
V.08.03.07 có sự tham gia trực tiếp của cơ quan chuyên môn (Sở Y tế). Việc ra đề
đã căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức
danh nghề nghiệp viên chức phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm nêu trên và nội
dung câu hỏi có trong tài liệu ôn tập đã được công khai tại Quyết định số 07/QĐHĐXT ngày 16/11/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội.
Đối với Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 quy định “Người xin
cấp chứng chỉ hành nghề” và Điều 23 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày
09/9/2010 quy định “Điều trị cắt cơn, giải độc”; hai điều nêu trên không liên quan
đến việc xét tuyển viên chức, điều kiện vị trí việc làm cần tuyển dụng.
4. Làm việc với Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội:
Tổng số viên chức hiện đang làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội là: 30 người. Trong đó: Vị trí y tế, chăm sóc sức khỏe có 04 người
có 02 người đã có Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh và được phân công trực
tiếp khám, chữa bệnh; có 02 người mới tuyển dụng hiện đang tập sự theo quy định.
Tại thời điểm xây dựng vị trí việc làm Y tế, điều trị, phục hồi sức khỏe (mã
số V.08.03.07) đã có 02 người có Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, tuy nhiên
không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đối với vị trí việc
làm nêu trên.
5. Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đối với vị trí việc
làm Y tế, điều trị, phục hồi sức khỏe thuộc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội (Hạng IV) - mã số: V.08.03.07 như sau:
Tổng số người dự tuyển 04 người gồm: Ông Trần Công Sơn; bà Nguyễn Thị
Cẩm Nhung; ông Hoàng Văn Thắm; ông Nguyễn Đình Diệu; 04 người nêu trên có
đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; riêng đối với ông Nguyễn Đình Diệu có
thêm Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.
Theo quy định Điều 22 của Luật Viên chức năm 2010 thì một trong những
điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức là: “Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng
chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm... Đáp ứng
các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập
xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật”.
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Y tế Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, yêu cầu về trình độ đối với chức
danh y sỹ: “(a) Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp; b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1
(A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01
năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu
cầu sử dụng tiếng dân tộc; c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công
nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày
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11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng
công nghệ thông tin”.
Theo quy định tại 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 - Giáo dục - Lao động xã hội thì vị trí Y tế điều trị, phục
hồi sức khỏe, chức danh nghề nghiệp hạng IV, ngạch y sỹ đa khoa, mã ngạch
V.08.03.07 yêu cầu: “Trung cấp trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành: Y học
cổ truyền, Y sỹ; Y sỹ, y học dự phòng; Điều dưỡng; Dược; Kỹ thuật vật lý trị liệu
và phục hồi chức năng hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm
nhận”; tại Văn bản số 5785/UBND-NC1 ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh, người dự
tuyển phải đáp ứng yêu cầu: “Trung cấp trở lên, chuyên ngành Y sỹ đa khoa”.
Đối chiếu với các quy định trên đối với vị trí việc làm Y tế, điều trị, phục hồi
sức khỏe thuộc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (Hạng IV) - mã
số V.08.03.07 không quy định phải có Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.
Như vậy, đối với 04 người nêu trên đủ điều kiện xét tuyển viên chức theo
quy định tại Khoản 5, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của
Chính phủ: “Vòng 1. Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký
tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người
dự tuyển được tham dự vòng 2…”
6. Kiểm tra kết quả xét tuyển chức Vòng 2 đối với ông Nguyễn Đình
Diệu:
Tại vị trí việc làm Y tế, điều trị, phục hồi sức khỏe thuộc Trung tâm Chữa
bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (Hạng IV) - mã số V.08.03.07 có 04 người đủ
điều kiện xét tuyển viên chức; số người được phép tuyển dụng 02 người.
- Điểm xét tuyển vòng 2 trong kỳ phỏng vấn, sát hạch đối với ông Nguyễn
Đình Diệu gồm:
+ Điểm kiến thức chung: 27 điểm;
+ Điểm kiến thức chuyên ngành: 08 điểm;
+ Điểm ưu tiên: 2,5 điểm (Bộ đội xuất ngũ) ông Diệu chỉ có 01 ưu tiên theo
quy định tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của
Chính phủ.
Tổng số điểm phỏng vấn sát hạch của ông Diệu (điểm vòng 2) = 37,5 điểm.
Đối chiếu với quy định tại Khoản 5, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP
ngày 29/11/2018 của Chính phủ: “Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
phải có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên. Có số điểm
vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong
phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm”; Theo đó, ông Nguyễn
Đình Diệu có kết quả xếp điểm thứ 04 và cũng là xếp cuối cùng trong bảng điểm
phỏng vấn, sát hạch của vị trí việc làm dự tuyển Y tế, phục hồi sức khỏe.
Như vậy, ông Nguyễn Đình Diệu không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên
chức năm 2020.
IV. Kết luận:
Căn cứ quy định của Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 161/2018/NĐCP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Y tế và Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày
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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 - Giáo dục - Lao động xã hội. Kết luận:
1. Đối với việc tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Lao động - Thương
binh và xã hội đã thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, trình tự thủ tục đảm bảo căn
cứ, điều kiện, thẩm quyền công khai, minh bạch công bằng, khách quan đúng quy
định của pháp luật.
2. Đối với điều kiện đăng ký dự tuyển vị trí việc làm Y tế, điều trị, phục hồi
sức khỏe thuộc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (Hạng IV) - mã
số V.08.03.07 đã thực hiện đúng đầy đủ theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức
năm 2010; tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Y tế Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sỹ: “(a) Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp;
b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số
01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng
dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; c) Có trình độ tin
học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền
thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” và 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 - Giáo dục - Lao
động xã hội: “Trung cấp trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành: Y học cổ
truyền, Y sỹ; Y sỹ, y học dự phòng; Điều dưỡng; Dược; Kỹ thuật vật lý trị liệu và
phục hồi chức năng hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận”.
Như vậy, đối với vị trí việc làm Y tế, điều trị, phục hồi sức khỏe thuộc
Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (Hạng IV) mã số V.08.03.07
không quy định phải có Chứng chỉ hành nghề; do đó 04 người nêu trên đủ điều
kiện xét tuyển viên chức theo quy định tại Khoản 5, Điều 2 Nghị định
161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ“Vòng 1. Kiểm tra điều kiện,
tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu
của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2…”
Việc ông Nguyễn Đình Diệu có thêm Chứng chỉ hành nghề khám, chữa
bệnh; ông Trần Công Sơn, bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, ông Hoàng Văn Thắm
không có Chứng chỉ hành nghề cũng không làm ảnh hưởng đến việc xét tuyển viên
chức Vòng 2.
3. Ông Nguyễn Đình Diệu có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 là 37,5
điểm; theo quy định tại Khoản 5, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày
29/11/2018 của Chính phủ: “Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải
có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên. Có số điểm vòng
2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi
chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm”.
Như vậy, xác định ông Nguyễn Đình Diệu không trúng tuyển trong kỳ xét
tuyển viên chức năm 2020 tại Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Lao động Thương
binh và Xã hội là đúng theo quy định hiện hành.
Ông Nguyễn Đình Diệu khiếu nại sai đối với nội dung: Không đồng ý với
kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020 đối với bản thân ông.
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Từ những nhận định và căn cứ trên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi nội dung Công văn số 25/HĐXTVC-CV ngày 30/12/2020
của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh
về việc trả lời nội dung đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đình Điệu:
Nội dung tại Ý 1 nêu: “Khoản 4, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày
29/11/2018 của Chính phủ: Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có
đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; có số
điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong
phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm” sửa thành “Khoản 5,
Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ: Người trúng
tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành
đạt từ 50 điểm trở lên. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo
thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí
việc làm”;
Yêu cầu ông Nguyễn Đình Diệu, chấm dứt việc khiếu nại về nội dung:
Không đồng ý với kết quả xét tuyển viên chức đối với bản thân ông.
Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu
không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Nguyễn Đình Diệu có
quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của Pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội; Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; ông
Nguyễn Đình Diệu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Trụ sở TCD UBND tỉnh;
- UBND huyện Cẩm Xuyên;
- Giám đốc, các PGĐ;
- UBND xã Cẩm Quan;
- Lưu: VT, hồ sơ.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trí Lạc

