
B() GIAO THÔNG ViN TAlE 
TRIRNG DH HANG HAT VLT NAM 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Hái Phông, ngày  ,/J  tháng 11 nãm 2022 S:  .,I /DHHHVN-TCHC 

V/v thirc hin Kt luân thanh tra s6 
955/KL-TTCP ngày 14/9/2022 cUa 
Thanh tra ChInh phU 

KInh gilñ: Thu trithng các dcm vj trong toàn Trumg. 

Thuc hin chi do cüa B Giao thông vtn tãi ti Cong van so 11576/BGTVT-
TCCB ngày 07/11/2022 ye vic th?c hin Két 1un tharih tra so 955/KL-YfCP ngày 
14/9/2022 cüa Thanh tra ChIrih phü, Hiu trung yêu câu thu tnthng các &m vj có lien 
quan trong toàn Truing thirc hin nghiêm mt so ni dung kiên nghj cUa Thanh tra 
ChInh phü, trong do lu'u : 

1. V tuyn diing viên chüc: Thirc hin diing quy djnh v tuyn diing viên 
chilrc tai  Nghj djnh sO 11 5/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü Quy dnh 
ye tuyên diing, si:r diing và quail 1 viên chüc và các quy djnh khác có lien quan. 

2. V vic thçrc hin cong khai: thirc hin dam bâo dung, dy du các quy djnh 
ye cOng khai dOi vth c s& giáo diic di hçc ti Quy chê thçrc hin cong khai dôi vi 
CG sâ giáo dic và dào tto thuc h thông giáo diic quôc dan ban hành kern theo 
Thông tu so 36/2017/TT-BGDDT, trong do lu'u các ni dung: (1) Cong khai di 
ngü nhà giáo, can b quail 1 và nhân viên; (2) Cong khai ye chat 1ung giáo dçic 
thrc tê; (3) Cong khai ye tài chInh; (4) Báo cáo kêt qua thirc hin quy chê Cong khai 
và tong kêt, dánh giá cong tác cOng kEai. 

Hiu tru&ng yeu cu các &m vj và Ca nhân có lien quan nghiêm t11c thc hin./. 

IJNG 

Noi nhân: 
- Nhii kInh gCri; 
- Liru: VT, TC-HC. 
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