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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị tiếp nhận công chức
Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy
định về quản lý, sử dụng và tuyển dụng công chức;
Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ,
công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND
tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 3175/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh
Sơn La về việc giao biên chế công chức năm 2022;
Căn cứ Công văn số 854-CV/BTCTU ngày 12/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh
uỷ về việc nhất trí cho công chức xin liên hệ chuyển công tác; Công văn số 929CV/HU ngày 12/4/2022 về việc công chức đi liên hệ chuyển công tác;
Năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La được giao là 44
biên chế, hiện có mặt 42 biên chế còn thiếu 01 biên chế ngạch chuyên viên.
Căn cứ kết quả cuộc họp của Tập thể lãnh đạo Sở ngày ngày 02/6/2022 và
yêu cầu công việc, đồng thời xem xét nguyện vọng, khả năng, năng lực và trình độ
chuyên môn, điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đối với 01 đồng chí, Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội Sơn La nhất trí đề nghị Sở Nội vụ xem xét tiếp nhận
công chức đối với 01 đồng chí về công tác tại Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội, cụ thể như sau:
* Phòng Người có công: Biên chế được giao năm 2022 là 6 biên chế, hiện
đang thực hiện 5 biên chế, còn thiếu 1, cụ thể:
- Vị trí Quản lý chính sách Người có công: 01 biên chế (Chuyển sang đơn
vị sự nghiệp trực thuộc Sở do sắp sếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị định số
107/2020/NĐ-CP, ngày 14/9/2020 của Chính Phủ)
Ông: Trần Quốc Huy
Sinh ngày: 02/11/1984
Dân tộc: Kinh
Nơi sinh: Xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình

Quê quán: Xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Hộ khẩu thường trú: Xóm 3, Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh B (Chứng chỉ tiếng Thái)
Trình độ Tin học: Cao đẳng
Trình độ quản lý nhà nước: ngạch Chuyên viên; Mã ngạch: 01.003
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/4/2012, ngày chính thức 20/4/2013
Chức vụ, đơn vị công tác: Chuyên viên Ban Tuyên giáo huyện uỷ Quỳnh Nhai.
Đến nhận công tác tại: Phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội tỉnh Sơn La.
* Tóm tắt quá trình công tác:
- Từ tháng 10/2005-4/2013: Cán bộ hợp đồng Văn phòng HĐND-UBND huyện
Quỳnh Nhai
- Từ 5/2013-8/2014: Chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện
Quỳnh Nhai.
- Từ 9/2014 – 12/2015: Tổ trưởng tổ quản lý, bảo vệ và hành chính Trung tâm
Giáo dục – Lao động huyện Quỳnh Nhai
- Từ 01/2016-8/2017: Viên chức Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện
Quỳnh Nhai
- Từ 8/2017-11/2017: Cán sự Uỷ ban Kiểm tra huyện uỷ Quỳnh Nhai
- Từ 11/2017-5/2020: Cán sự Ban Tuyên giáo huyện uỷ Quỳnh Nhai
- Từ 6/2020 đến nay: Chuyên viên Ban Tuyên giáo huyện uỷ Quỳnh Nhai
* Dự kiến vị trí việc làm sắp xếp: Phụ trách công tác Quản lý chính sách
người có công, nhiệm vụ cụ thể:
(có hồ sơ cá nhân kèm theo)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Sở Nội vụ thẩm
định, xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang Thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, VP, TCCB (15b)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Anh

