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án 1618) tại điếm 11, khoản 2.3, Điêu 1, quy định vê quyên lợi của người tham
gia Đe án: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ vào năng lực chuyên môn,
phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ, cơ quan có thẩm quyền xem
xét, đảnh giá nếu đủ điều kiện... xét chuyển thành công chức cấp xã hoặc công
chức từ cấp huyện trở lên theo quy định của pháp luật”. Quy định này được xây
dựng trên cơ sở thực hiện quy định tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển đối
với “người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong
ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu
của vị trí việc làm cần tuyển dụng” nêu tại điểm c, khoản 1, Điều 19, Nghị định
số 24/2010/NĐ-CP “quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức”.
Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2018/NĐCP ngày 29/11/2018 “sửa đối, bố 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 sổ loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập”, bãi bỏ điểm c, khoản 1, Điều 19, Nghị định số
24/2010/NĐ-CP, nên điểm 11, khoản 2.3, Điều 1, Quyết định số 1618-QĐ/TU
không còn phù hợp.
Vì vậy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy,
thành ủy kịp thời triển khai nội dung Công văn này đến đảng ủy xã, phường, thị
trấn để phổ biến thông tin đầy đủ, cụ thể, chính xác cho người tham gia Đe án
1618 biết và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người tham gia Đề án 1618; báo
cáo kết quả thực hiện và những kiến nghị, đề xuất (theo mẫu đính kèm) về Ban
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Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 26/3/2019 để tổng hợp trình Ban Thường vụ Tỉnh
ủy xem xét, quyết định./.
Nơi nhân:
- Như trên,
' Phòng Tổ chức - Cán bộ,
- Lưu Văn thư.
cV về sứa đổi, bổ sung Đề án 1618
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1. Báo cáo kết quả thực hiện
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S ố n g ư ờ i th ô i t h a m g ia Đ ề á n
T ổ n g số
người
th a m
g ia Đ ề
án

Được
tuyển dụng
vào công
chức, viên
chức

Được bầu
giữ các
chức danh
cán bộ
chuyên
trách cấp
xã

Bỏ
không
tham gia

Tổng
số

Nữ

Dân tộc

Đảng
viên

Quy hoạch vào
các chức danh cán
bộ, công chức cấp
huyện

Quy hoạch vào các
chức danh cán bộ
chuyên trách cấp xã

2. Kiến nghị, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy
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