TỈNH ỦY GIA LAI
*
Số 1110-QĐ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Gia Lai, ngày 31 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét chuyển
cán bộ, công chức cấp xã thành công chức các cơ quan Đảng,
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện
----- Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15 tháng 3 năm 2010 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số
13/2010/TT-BNV, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết
một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số
24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
- Căn cứ Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Ban
Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên
chức cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;
- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét chuyển công chức cấp
xã thành công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội
tỉnh và cấp huyện, gồm 07 đồng chí sau:
1. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội - Chủ tịch
hội đồng.
2. Đồng chí Nguyễn Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng
Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch hội đồng.
3. Đồng chí Huỳnh Quang Thái - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường
trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Ủy viên.
4. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy - Ủy viên.
5. Đồng chí Nguyễn Xuân Phước, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Ủy viên.
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6. Đồng chí Lý Anh Sang, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức
Tỉnh ủy - Ủy viên kiêm thư ký hội đồng.
7. Khi kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức cấp xã dự kiến bố trí về cơ quan, địa
phương nào thì mời người đứng đầu cơ quan, địa phương đó tham gia làm ủy viên.
Điều 2. Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét chuyển công chức cấp xã thành
công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội tỉnh và cấp
huyện có nhiệm vụ:
- Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người đề
nghị xét chuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
- Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn nghiệp vụ
của người đề nghị xét chuyển (hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng kiểm
tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo Thường trực
Tỉnh ủy xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch).
- Tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả kiểm tra, sát hạch để xét
chuyển cán bộ, công chức cấp xã (đủ tiêu chuẩn, điều kiện) thành công chức các cơ
quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện theo
đúng quy định.
Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết
theo đa số; có trách nhiệm tiến hành tổ chức kiểm tra sát hạch định kỳ mỗi năm 04
lần, vào tháng cuối của từng quý (trừ những trường hợp đặc biệt).
Điều 3. Cơ quan thường trực của Hội đồng kiểm tra, sát hạch là Ban Tổ chức
Tỉnh ủy có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện để Hội đồng thực hiện nhiệm vụ.
Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Hội
đồng được sử dụng con dấu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy để hoạt động.
Điều 4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, cơ quan có liên quan và
các đồng chí có tên tại Điều 1 thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Như Điều 4,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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