
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

  SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI  
 

Số:            /QĐ-SLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Điện Biên, ngày        tháng      năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đào Xuân Dương  

 (lần đầu)  
 

  

  GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
 

Căn cứ Luật khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 

10 năm 2015 của Bộ Lao động - TBXH - Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  thuộc 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; 

Xét đơn khiếu nại ngày 08/10/2021 của ông Đào Xuân Dương, có địa chỉ tại 

tổ 17, phường Him Lam, Thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên. 

Cơ quan, đơn vị công tác trước đây: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao 

động xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên. 

Xét Báo cáo số 62/BC-TTr ngày 28/10/2021 của Tổ xác minh theo Quyết 

định số 1584/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/10/2021 của Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội về việc xác minh nội dung khiếu nại của ông Đào Xuân Dương, với các 

nội dung sau: 

I. Nội dung khiếu nại 

Khiếu nại về việc: Xem xét lại việc chấm dứt hợp đồng lao động tại Quyết 

định số 1124/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/8/2021 của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

Nội dung khiếu nại như sau: 

Tôi là trường hợp lao động đặc biệt được tuyển dụng ngày 01/6/1996 (trước 

khi có Nghị định 68/2000/NĐ-CP); đến tháng 10/2003 Ban Tổ chức chính quyền 

tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 591/QĐ-TC ngày 20/10/2003 về việc 

hợp đồng lao động (hợp đồng dài hạn); nhưng tới ngày 08/12/2003 mới ra Quyết 

định số 1614/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 



2 

 

Như vậy, tôi không thuộc diện sai phạm trong công tác tuyển dụng theo 

Thông báo số 1451/TB-SLĐTBXH ngày 16/7/2021 của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với bản thân tôi với lý do: 

(không đủ điều kiện, tiêu chẩn, để thực hiện tuyển dụng vào làm viên chức theo 

Kết luận số 71-KL.TW ngày 14/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong 

công tác tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức); Tôi chưa có Bằng Trung học 

phổ thông là do lãnh đạo Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

không thông báo, cử người lao động đi các lớp đào tạo vừa học, vừa làm để hoàn 

thiện về bằng cấp theo đúng quy định. 

II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại 

1. Căn cứ để rà soát hồ sơ của công chức, viên chức và người lao động 

a. Văn bản của Trung ương 

- Kết luận số 71-KL/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về xử lý 

sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo 

Kết luận số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị. 

- Văn bản số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý 

đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ công 

chức, viên chức. 

b. Văn bản của tỉnh Điện Biên 

- Văn bản số 1165-CV/TU ngày 19/6/2020 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc 

thực hiện tự kiểm tra, rà soát, xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, 

công chức, viên chức. 

- Văn bản số 370/UBND-NC ngày 07/7/2020 của UBND Điện Biên về việc 

triển khai thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Bộ Chính trị và 

Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với 

những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức, viên 

chức. 

c. Văn bản của Sở Nội vụ 

Văn bản số 199/SNV-CCVC ngày 19/8/2020 của Sở Nội vụ về việc lịch tổ 

chức xét duyệt, thẩm định hồ sơ để thực hiện hoàn thiện quy trình tuyển dụng của 

cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư và 

Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ. 

2. Kết quả xác minh  

a. Về hồ sơ của ông Đào Xuân Dương lưu tại Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội. 

- Quyết định tuyển dụng: Ngày 20/10/2003, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh 

Lai Châu (nay là Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) đã ban hành Quyết định số 591/QĐ-

TC về việc hợp đồng lao động (hợp đồng dài hạn làm nhân viên bảo vệ tại Trung 

tâm 05-06 “nay là Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục -  Lao động xã hội”), kể từ 
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ngày 01/11/2003 và được hưởng lương bậc 3; ngạch nhân viên bảo vệ; mã số 

01.011; hệ số 1,53. 

- Về trình độ văn hóa: Ông Đào Xuân Dương có bằng tốt nghiệp phổ thông 

cơ sở. 

- Về trình độ chuyên môn: Ông Đào Xuân Dương chưa được đào tạo 

chuyên môn. 

- Về quá trình công tác:  

+ Trong thời gian công tác tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục -  Lao động 

xã hội, ông Đào Xuân Dương hoàn thành các nhiệm vụ được giao, không vi phạm 

kỷ luật; được xếp nhóm ngạch như viên chức và được nâng bậc lương theo quy 

định như viên chức. 

+ Kinh phí chi trả tiền lương hàng tháng cho ông Đào Xuân Dương từ 

nguồn kinh phí chi thường xuyên do ngân sách Nhà nước giao theo chỉ tiêu biên 

chế được giao hàng năm của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục -  Lao động xã hội. 

b. Về đối tượng rà soát. 

- Ông Đào Xuân Dương thuộc diện là đối tượng phải rà soát theo quy định 

tại khoản 2 Mục I Văn bản số 370/UBND-NC ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc triển khai thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của 

Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về 

việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán 

bộ, công chức, viên chức. 

(Trích khoản 2 Mục I Văn bản số 370/UBND-NC ngày 07/7/2020 của 

UBND tỉnh Điện Biên  

“2. Các đối tượng phải rà soát 

- Công chức thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố; người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện. 

- Viên chức nằm trong biên chế số lượng người làm việc của các Hội đặc 

thù của tỉnh. 

- Cán bộ trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công 

chức cấp xã.  

- Các đối tượng hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động, hợp đồng trong 

chỉ tiêu biên chế. 

- Các đối tượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP”). 

c. Kết quả tổng hợp, rà soát và đề nghị Sở Nội vụ xét duyệt, thẩm định 

hồ sơ. 
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Căn cứ Văn bản của các đơn vị trực thuộc Sở, của Chi cục Phòng, chống tệ 

nạn xã hội, của Văn phòng Sở và hồ sơ của công chức, viên chức và người lao 

động được lưu tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Ngày 03/10/2020, Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội có Tờ trình số 37/TTr-SLĐTBXH đề nghị Sở 

Nội vụ xét duyệt, thẩm định tồn tại, vướng mắc trong công tác cán bộ của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội.  

Ngày 25/12/2020, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 2327/QĐ-SNV, Quyết 

định số 2328/QĐ-SNV, Quyết định số 2330/QĐ-SNV về việc phê duyệt phương 

án tuyển dụng lại công chức, viên chức để hoàn thiện quy trình tuyển dụng đối với 

các trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng của Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội; theo đó, các Quyết định của Sở Nội vụ cho phép hoàn thiện quy 

trình tuyển dụng lại đối với công chức, viên chức đã có Quyết định tuyển dụng 

nhưng chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định của 

pháp luật tại thời điểm tuyển dụng và đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với các trường hợp hợp đồng lao động 

theo Bộ Luật lao động, Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, hợp đồng 

trong chỉ tiêu biên chế mà được bố trí sử dụng như viên chức, được bổ nhiệm 

ngạch, xếp lương, nâng bậc lương thường xuyên theo ngạch, bậc. Tuy nhiên, tại 

các Quyết định số 2327/QĐ-SNV, Quyết định số 2328/QĐ-SNV, Quyết định số 

2330/QĐ-SNV của Sở Nội vụ nêu trên không có họ và tên thí sinh tham gia dự 

tuyển đối với ông Đào Xuân Dương. 

Ngày 29/3/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có Văn bản số 

570/SLĐTBXH-VP về việc xin ý kiến xử lý đối với các trường hợp viên chức, 

người lao động không đủ điều kiện thực hiện tuyển dụng lại theo Kết luận 71-

KL/TW. Ngày 26/5/2021, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên có Văn bản số 821/SNV-

TCCB&TCPCP về việc ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; 

theo đó tại gạch đầu dòng thứ nhất, khoản 2 Văn bản số 821/SNV-TCCB&TCPCP 

ngày 26/5/2021 của Sở Nội vụ có ghi “Đối với 03 trường hợp nhân viên bảo vệ 

Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, nếu không đáp ứng được tiêu 

chuẩn của vị trí việc làm bảo vệ, quản lý học viên trong cơ sở chữa bệnh theo quy 

định tại Quyết định số 1614/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Chữa bệnh – Giáo 

dục – Lao động xã hội xem xét chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP của Chính phủ”. 

Thực hiện Văn bản số 821/SNV-TCCB&TCPCP ngày 26/5/2021 của Sở 

Nội vụ; Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; ngày 

16/7/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Thông báo số 1451/TB-

SLĐTBXH về việc chấm dứt hợp đồng lao động gửi Trung tâm Chữa bệnh – Giáo 

dục – Lao động xã hội và gửi cho các cá nhân có liên quan; ngày 09/8/2021, Sở Lao 
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động – Thương binh và Xã hội nhận được đơn đề nghị của ông Đào Xuân Dương 

về việc chấm dứt hợp đồng lao động. 

Để thực hiện công tác giải quyết đơn, ngày 23/8/2021, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội đã tổ chức buổi đối thoại với thành phần tham gia gồm: 

Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Sở; Chuyên viên tổ chức – cán bộ và ông Đào 

Xuân Dương; tại buổi đối thoại ông Đào Xuân Dương đã nắm được các vướng mắc 

của cá nhân trong tuyển dụng, đã nắm được lý do chấm dứt hợp đồng lao động và 

nhất trí với ý kiến trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, không có ý 

kiến gì thêm (biên bản có ký nhận giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 

ông Đào Xuân Dương).  

Ngày 27/8/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết 

định số 1124/QĐ- SLĐTBXH về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông 

Đào Xuân Dương, kể từ ngày 01/9/2021. 

 Từ những nội dung nêu trên, thực hiện Văn bản của Sở Nội vụ, Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 

theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. 

III. Kết luận 

1. Về đối tượng rà soát 

 Tại khoản 2, mục I Văn bản số 370/UBND-NC ngày 07/7/2020 của UBND 

Điện Biên về việc triển khai thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của 

Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về 

việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán 

bộ, công chức, viên chức quy định: 

“2. Các đối tượng phải rà soát 

- Công chức thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố; người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện. 

- Viên chức nằm trong biên chế số lượng người làm việc của các Hội đặc 

thù của tỉnh. 

- Cán bộ trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công 

chức cấp xã.  

- Các đối tượng hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động, hợp đồng trong 

chỉ tiêu biên chế. 

- Các đối tượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP”. 

 Như vậy, ông Đào Xuân Dương thuộc đối tượng phải rà soát. 

2. Không đủ điều kiện tuyển dụng lại 

Tại gạch đầu dòng thứ nhất, khoản 2 Văn bản số 821/SNV-TCBC&TCPCP 

ngày 26/5/2021 của Sở Nội vụ có ghi “Đối với 03 trường hợp nhân viên bảo vệ 

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, nếu không đáp ứng được tiêu 
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chuẩn của vị trí việc làm bảo vệ, quản lý học viên trong cơ sở chữa bệnh theo quy 

định tại Quyết định số 1614/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Chữa bệnh – Giáo 

dục – Lao động xã hội xem xét chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP của Chính phủ”. 

Như vậy, thực hiện Văn bản số 821/SNV-TCBC&TCPCP ngày 26/5/2021 

của Sở Nội vụ và khoản 3 mục I phần A Tiêu chuẩn nghiệp vụ một số chức danh 

chuyên môn và áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh khác trong cơ sở chữa 

bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 

1614/QĐ-BLĐTBXH ngày 08/12/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, 

ông Đào Xuân Dương không đủ điều kiện tuyển dụng lại. 

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên, thì Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là 

đúng thẩm quyền. 

Như vậy, các nội dung khiếu nại của ông Đào Xuân Dương là không đúng.  

Từ những nhận định và căn cứ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 1124/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/8/2021 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao động. 

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu 

ông Đào Xuân Dương không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội thì ông Đào Xuân Dương có quyền khiếu nại 

đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Thanh tra Sở; Chánh Văn phòng Sở; các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và ông Đào Xuân Dương chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- VP Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; 

- UBKT Tỉnh ủy; 
- Công an tỉnh;        (Báo cáo)    

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Nội vụ;    
- BTCD tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Đăng tải trên cổng TTĐT Sở; 

- Niêm yết công khai tại Sở;  
- Trung tâm CB-GD-LĐXH; 

- Lưu VT, VP, TTra, HS. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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