
DANH MỤC HỒ SƠ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021 
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Mục 
Số 

TT 

Cơ quan ban 

hành 
Tên văn bản 

Hình thức công khai 
Ghi chú 

1 Công khai, minh bạch trong lĩnh vực tổ chức cán bộ năm 2021 

1.1 Công khai phân bổ chỉ tiêu, biên chế 

 1 Sở Nội vụ 
Quyết định số 66/QĐ-SNV ngày 27/01/2021 của Sở Nội vụ về 

việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp 

Hệ thống văn bản điện tử 

https://tcdsonla.vnptioffice.vn 

và hệ thống thư nội bộ của nhà 

trường http://cb.cdsonla.edu.vn/ 

 

1.2 Công khai thông tin tuyển dụng 

 1 

Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Kế hoạch số 36/KH-CĐSL ngày 18/2/2021 về việc tuyển dụng 

viên chức Trường Cao đẳng Sơn La năm 2021 

- Hệ thống văn bản điện tử 

https://tcdsonla.vnptioffice.vn 

và hệ thống thư nội bộ của nhà 

trường http://cb.cdsonla.edu.vn/ 

 

- Hợp đồng số 65-HĐTT/BSL 

ngày 03/3/2021 về việc tuyên 

truyền - quảng cáo trên báo 

Sơn La (Tuyên truyền thông tin 

về tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo năm 

2021) giữa trường CĐSL và 

Báo Sơn La; Biên bản nghiệm 

thu và thanh lý Hợp đồng số 

65-TLHĐ/BSL ngày 05/3/2021 

về việc tuyên truyền – quảng 

cáo trên báo Sơn La (Tuyên 

truyền thông tin về tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo năm 2021) giữa 

trường CĐSL và Báo Sơn La. 

 

 2 
Thông báo số 52/TB-CĐSL ngày 01/03/2021 về việc tuyển 

dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021 
 

 3 

Quyết định số 308/QĐ-CĐSL ngày 27/05/2021 về việc thành 

lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức năm 2021; Quyết định 

số 320/QĐ-CĐSL ngày 28/05/2021 về thành lập Ban Kiểm tra, 

sát hạch phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2021; Quyết định 

số 321/QĐ-CĐSL ngày 31/05/2021 về việc thành lập Ban đề thi 

phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2021; Quyết định số 

322/QĐ-CĐSL  ngày 28/05/2021 về việc thành lập tổ thư ký 

giúp việc Hội đồng xét tuyển dụng viên chức năm 2021; Quyết 

định  số 349/QĐ-CĐS ngày 04/06/2021  về việc phê duyệt danh 

sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện tiêu 

chuẩn tham dự vòng 2 phỏng vấn kỳ xét tuyển dụng viên chức 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021; Quyết định số 

350/QĐ-CĐSL ngày 04/06/2021 về việc phê duyệt danh mục tài 

liệu ôn tập phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021; Thông báo số  168/TB-

CĐSL  ngày 04/06/2021  về việc danh sách thí sinh đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự 
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vòng 2 phỏng vấn kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo 

và đào tạo; Các Quyết định số 457, 458, 459, 460/QĐ-CĐSL về 

việc tuyển dụng viên chức; Thông báo số 205/TB-CĐSL ngày 

02/7/2021 về công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên 

chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo Trường Cao đẳng Sơn La 

năm 2021; Báo cáo số 118/BC-CĐSL ngày 02/8/2021 về kết 

quả xét tuyển viên chức về sự nghiệp giáo dục và đạo tạo 

Trường Cao đẳng Sơn La năm 2021. 

1.3 Công khai thông tin luôn chuyển, điều động, tiếp nhận công chức, viên chức 

 1 
Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Quyết định số 138/QĐ-CĐSL, 139/QĐ-CĐSL, 140/QĐ-CĐSL, 

141/QĐ-CĐSL, 142/QĐ-CĐSL, 143/QĐ-CĐSL, 144/QĐ-

CĐSL, 145/QĐ-CĐSL, 146/QĐ-CĐSL, 147/QĐ-CĐSL, 

148/QĐ-CĐSL,  149/QĐ-CĐSL, 150/QĐ-CĐSL, 161/QĐ-

CĐSL, 276/QĐ-CĐSL, 305/QĐ-CĐSL, 367/QĐ-CĐSL, 

368/QĐ-CĐSL, 369/QĐ-CĐSL, 583/QĐ-CĐSL, 814/QĐ-

CĐSL, 815/QĐ-CĐSL, 844/QĐ-CĐSL 

Hệ thống văn bản điện tử 

https://tcdsonla.vnptioffice.vn 

và hệ thống thư nội bộ của nhà 

trường http://cb.cdsonla.edu.vn/  

1.4 Công khai công tác quy hoạch cán bộ 

 1 
Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Kế hoạch số 157/KH-CĐSL ngày 12/8/2020 về Rà soát, bổ sung 

quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây dựng quy hoạch 

cán bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo. 

Hệ thống văn bản điện tử 

https://tcdsonla.vnptioffice.vn 

và hệ thống thư nội bộ của nhà 

trường http://cb.cdsonla.edu.vn/ 

 

 2 

Quyết định số 96-QĐ/ĐU-CĐSL ngày 20/8/2020 về phê duyệt 

rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nhiệm 

kỳ 2016-2021 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

1.5 Công khai việc bầu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức 

 1 
Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Thông báo số 151/TB-CĐSL  ngày  26/05/2021 về việc thực 

hiện Quy trình bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Sơn La; Thông báo số 152/TB-CĐSL  ngày 27/05/2021  

về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị thực hiện quy 

trình bổ nhiệm Hiệu trưởng; Thông báo số 198/TB-CĐSL ngày 

 

Hệ thống văn bản điện tử 

https://tcdsonla.vnptioffice.vn 

và hệ thống thư nội bộ của nhà 

trường http://cb.cdsonla.edu.vn/ 
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28/06/2021 về việc tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Sơn La. 

 2 

Quyết định số 160/QĐ-CĐSL, 162/QĐ-CĐSL, 163/QĐ-CĐSL, 

164/QĐ-CĐSL, 165/QĐ-CĐSL,  410/QĐ-CĐSL, 411/QĐ-

CĐSL, 412/QĐ-CĐSL, 413/QĐ-CĐSL, 646/QĐ-CĐSL, 

656/QĐ-CĐSL, 657/QĐ-CĐSL 

 

2 Xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

 Không có vi phạm 

3 Xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

 Không có vi phạm 

4 Xử lý các hành vi tham nhũng bằng hình thức hành chính 

 Không có vi phạm 

 

                    


