
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BAN CHỈ ĐẠO 

RÀ SOÁT, XỬ LÝ VĂN 

BẰNG, CHỨNG CHỈ 

Số: 01/HD-BCĐ 

V/v hướng dẫn rà soát, 

kiểm tra văn bằng, chứng 

chỉ, giấy chứng nhận 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày 16 tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: 

   - Các sở, ban, ngành; 

   - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 

Thực hiện Công văn số 1110/UBND-NC ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh 

Phú Yên về việc rà soát, xử lý việc sử dụng và cấp phát văn bằng chứng chỉ, giấy 

chứng nhận trái quy định của pháp luật; Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý việc sử dụng và 

cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là 

Ban Chỉ đạo) hướng dẫn việc kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng 

nhận của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

năm 2020 như sau: 

1. Nội dung rà soát 

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, trường 

Cao đẳng Nghề Phú Yên, trường Cao đẳng Y tế Phú Yên, trường Đại học Phú 

Yên: tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tự rà soát, kiểm tra một số loại văn 

bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình 

liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng lương, đi học... của 

công chức, viên chức ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 

bàn tỉnh gồm: các loại văn bằng xác nhận trình độ văn hóa (tốt nghiệp THCS, 

THPT); các loại văn bằng xác nhận trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (đại học, cao 

đẳng, trung cấp...); các loại văn bằng xác nhận trình độ ngoại ngữ, tin học; 

- Riêng các trường: Cao đẳng Nghề Phú Yên, Cao đẳng Y tế Phú Yên, Đại 

học Phú Yên… tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo, liên kết đào tạo, cấp 

phát các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định (nếu có). 

2. Đối tượng rà soát 

- Cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

- Công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập cấp huyện (không kiểm tra đối với các chức vụ, chức danh thuộc Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy quản lý); 

- Công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập cấp tỉnh (không kiểm tra đối với các chức vụ, chức danh thuộc Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quản lý). 



3. Phương pháp rà soát 

- Kiểm tra, đối chiếu các bằng cấp, chứng chỉ bản gốc với thông tin cán bộ, 

công chức kê khai trong hồ sơ cán bộ, công chức và phiếu bổ sung lý lịch hàng 

năm. Trong đó kiểm tra các loại bằng cấp, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp THCS, 

THPT (bản gốc); Bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ (bản gốc); Bằng cấp, 

chứng chỉ: Ngoại ngữ, Tin học (bản gốc); 

- Cán bộ, Công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tự rà soát và báo cáo 

theo biểu mẫu số 1; Trên cơ sở báo cáo tự rà soát của cá nhân, các cơ quan, đơn vị 

tiến hành đối chiếu giữa tờ khai với bản gốc và tổng hợp kết quả toàn cơ quan, đơn 

vị theo biểu mẫu số 2; 

- Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện có cán bộ, công chức, viên chức sử 

dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định có biện pháp xử lý (hoặc 

đề nghị xử lý) theo quy định. 

4. Chế độ thông tin, báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị gửi báo báo kết quả rà soát gồm: biểu mẫu số 1 và biểu 

mẫu số 2 (bản chính) về Cơ quan thường trực (Sở GDĐT Phú Yên) theo thời gian 

quy định tại Công văn số 1110/UBND-NC ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc rà soát, xử lý việc sử dụng và cấp phát văn bằng chứng chỉ, giấy 

chứng nhận trái quy định của pháp luật (trước ngày 01/6/2020), đồng thời gửi file 

mềm qua hộp thư điện tử: thanhtra@phuyen.edu.vn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị  triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo; 

- Lưu: BCĐ, VT SGDĐT. 

  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT 

Phạm Văn Cường 

    

      

mailto:thanhtra@phuyen.edu.vn


Mẫu số 1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO CÁO 

Tự rà soát văn bằng, chứng chỉ năm 2020 

_________ 

 

HỌ VÀ TÊN: ………….………………………………… Giới tính: ………. 

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………… 

Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

Bằng Tốt nghiệp THCS 

Hệ (GDPT, GDTX): …………………………….…………………………… 

Nơi cấp: ……………………………………………………………………… 

Ngày cấp: ……………………………………………………………………. 

Bằng Tốt nghiệp THPT 

Hệ (GDPT, GDTX): ………………………………………………………… 

Nơi cấp: ……………………………………………………………………… 

Ngày cấp: ……………………………………………………………………. 

Bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ 

Tên văn bằng: .................................................................................................. 

Tên cơ sở giáo dục cấp: ................................................................................... 

Ngày cấp: ......................................................................................................... 

Chứng chỉ Ngoại ngữ 

Tên văn bằng: .................................................................................................. 

Tên cơ sở giáo dục cấp: ................................................................................... 

Ngày cấp: ......................................................................................................... 

Chứng chỉ Tin học 

Tên văn bằng: .................................................................................................. 

Tên cơ sở giáo dục cấp: ................................................................................... 

Ngày cấp: ......................................................................................................... 

 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

Ngày ..... tháng ...... năm 2020 

NGƯỜI TỰ KHAI 



Mẫu số 2 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU RÀ SOÁT VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

ĐƠN VỊ: …………………………………………………… 

1. Số liệu văn bằng, chứng chỉ đã rà soát 

Tên đơn vị 

TS 

CB 

CC 

VC 

Trong đó Tổng số văn bằng, chứng chỉ đã rà soát Số 

lượng 

VBCC 

chưa 

rà 

soát 

(*) 

Ghi chú 

BTV 

Tỉnh 

ủy 

quản 

lý 

Thuộc 

diện 

rà 

soát 

THCS THPT CMNV 
Ngoại 

Ngữ 

Tin 

học 

           

2. Số lượng văn bằng, chứng chỉ chưa rà soát (*) 

TT Họ và tên 
Chức 

vụ 

Loại văn bằng, chứng chỉ chưa rà soát 

Lý do (**) 
THCS THPT CMNV 

Ngoại 

Ngữ 

Tin 

học 

   x      

         

Ghi chú: (**) Chưa có hoặc không tự khai… 

 …………., Ngày …… tháng …… năm 2020 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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