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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số: 19/2017/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày  12 tháng  4 năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý công tác tổ 

chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nƣớc; cán bộ, công chức 

cấp xã và công tác tổ chức cán bộ ở các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà 

nƣớc tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

 Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

 Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của 

Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, 

công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 

của Chính phủ; 

 Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của 

Chính phủ quy định những người là công chức;  

 Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của 

Chính phủ về quản lý biên chế công chức; 

 Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định 93/2010/NĐ-

CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 

số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ; 

 Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của 

Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; 

 Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  
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 Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của 

Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; 

 Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh;  

 Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

 Thực hiện Công văn số 1312-CV/VPTU ngày 13 tháng 9 năm 2016 của 

Văn phòng Tỉnh ủy về quy trình điều động cán bộ, công chức; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 30/TTr-SNV  ngày 13 

tháng 01 năm 2017. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý công 

tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức 

cấp xã và công tác tổ chức cán bộ ở các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước 

tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: 

 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 17 như sau: 

 “4. Quyết định tiếp nhận, điều động công chức từ ngoài tỉnh vào công tác 

tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh và ngược lại; điều động công 

chức hành chính sang đơn vị sự nghiệp (kể cả công chức chuyển sang viên chức 

trong cùng đơn vị cấp sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện) sau khi Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương.” 

 2. Bãi bỏ khoản 5 và khoản 6 Điều 17. 

 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18  như sau: 

 “1. Quyết định tiếp nhận, phân công công chức được cấp có thẩm quyền 

quyết định tuyển dụng về đơn vị cấp Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện; điều động, 

luân chuyển, biệt phái công chức giữa các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà 

nước trực thuộc (trừ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh); tiếp nhận, điều động công chức giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước trong tỉnh; tiếp nhận, điều động công chức từ cơ quan, tổ chức hành chính 

nhà nước sang khối đảng, đoàn thể trong tỉnh và ngược lại.” 
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 4. Bổ sung khoản 6 và khoản 7 vào Điều 20 như sau: 

 “6. Phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

đối với viên chức (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh). 

 7. Phê duyệt kết quả trong kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức của các 

cơ quan, đơn vị.” 

 5. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 21 như sau:  

 “b) Thành lập Ban giám sát việc tuyển dụng viên chức tại cơ quan, đơn vị 

mình và tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý. Tổ chức thực hiện Kế hoạch 

tuyển dụng viên chức của cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp 

luật và Kế hoạch đã được duyệt;” 

 6. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 24 như sau: 

 "b) Quyết định điều động cán bộ cấp xã thôi đảm nhiệm chức vụ có đủ 

các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định sang công chức cấp xã trong cùng xã, 

phường, thị trấn hoặc trong phạm vi cấp huyện; điều động cán bộ, công chức 

cấp xã từ xã, phường, thị trấn này sang làm công chức xã, phường, thị trấn khác 

trong phạm vi cấp huyện theo quy định (kể cả điều động hoặc điều chuyển sang 

chức danh công chức cấp xã khác)". 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 4 năm 2017 

 Điều 3. Giám đốc Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hòa 

 

 

 

 

 

 

 


