
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

 

Số:          /UBND-NV 
 

V/v thực hiện quy định thẩm tra, 
xác minh văn bằng của người 

trúng tuyển công chức, viên chức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày      tháng 9 năm 2021 

 
   

  Kính gửi:  
    - Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
    
 

Thực hiện Công văn số 1551/SNV-TTr ngày 23/8/2021 của Sở Nội vụ 

tỉnh Sơn La về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử 
dụng, quản lý công chức, viên chức. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, 
UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng 
tuyển đến nhận công tác bảo đảm chính xác theo quy định tại khoản 1, Điều 9 
Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012; khoản 2, Điều 1 Thông tư số 

04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015; khoản 1 Điều 10 Thông tư số 
07/2019/TTBNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo, thống 

kê, quản lý hồ sơ công chức, viên chức, cụ thể: 

1.1. Đối với các đơn vị sự nghiệp: 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, đơn vị sử 
dụng viên chức có trách nhiệm hướng dẫn viên chức kê khai, kiểm tra, xác minh 

các thông tin do viên chức tự kê khai, đối chiếu với hồ sơ tuyển dụng và Phiếu 
lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Người đứng đầu đơn vị sử dụng 

viên chức xác nhận, đóng dấu để đưa vào hồ sơ quản lý. Hồ sơ này là hồ sơ gốc 
của viên chức. 

1.2. Đối UBND các xã, thị trấn: 

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng công chức, 
UBND xã, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn công chức kê khai, tổ chức thẩm 

tra, xác minh tính trung thực của các thông tin do công chức tự kê khai, đố i 
chiếu với hồ sơ tuyển dụng và Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường 

trú cấp và báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý công chức để xác nhận, đóng 
dấu và đưa vào hồ sơ quản lý. 

2. Trường hợp thẩm tra, xác minh phát hiện văn bằng, chứng chỉ của 
người trúng tuyển không hợp pháp thì Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch 

UBND xã, thị trấn đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định hủy bỏ kết quả 
trúng tuyển, thông báo cho người trúng tuyển biết và công khai trên trang thông 
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tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (theo khoản 2, Điều 
17, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020; khoản 2, Điều 16, Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ).  

Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người 
dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của 

người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển (theo khoản 4, Điều 18, Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020; khoản 4 Điều 17 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ).  

3. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện và báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của 
công chức, viên chức được tuyển dụng từ tháng 01 năm 2017 trở về đây. Thời 

gian gửi báo báo về UBND huyện (qua phòng Nội vụ tổng hợp) chậm nhất 
ngày 15/10/2021. 

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, PNV (5b).  

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 

 
 

Lê Văn Kỳ 
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