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Kính gửi: UBND huyện Krông Năng.
Ngày 24/6/2019, Báo điện tử Lao động (cơ quan chủ quản: Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam) đăng tải bài viết: “Bổ nhiệm phó hiệu trưởng: Trên gật, dưới
lắc, khiếu kiện kéo dài”.
(Link bài viết: https://laodong.vn/xa-hoi/bo-nhiem-pho-hieu-truong-tren-gatduoi-lac-khieu-kien-keo-dai-740381.ldo).
Nội dung bài viết phản ánh: “Bà Nguyễn Thị Tuyết – giáo viên Trường tiểu
học Nguyễn Viết Xuân (xã Ea Troh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) có đơn khiếu
nại gửi UBND tỉnh về việc huyện Krông Năng không bổ nhiệm lại chức vụ Phó
hiệu trưởng đối với bà”.
(Có phô tô nội dung bài báo kèm theo).
Căn cứ Điều 43, Chương IV, Luật Báo chí 2016 về phản hồi thông tin báo
chí; Thông báo Kết luận số 226/TB-UBND, ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh tại
buổi họp bàn về phương thức tổ chức họp báo định kỳ; Sở Thông tin và Truyền
thông đề nghị UBND huyện Krông Năng có báo cáo phản hồi bằng văn bản gửi
UBND tỉnh (qua Phòng Khoa giáo Văn xã - Văn phòng UBND tỉnh), gửi Sở
Thông tin và Truyền thông trước ngày 28/6/2019 để phản hồi thông tin cho báo
chí; đồng thời gửi Trung tâm Quản l Cổng thông tin điện tử tỉnh, số 59 Nơ Trang
Long, thành phố Buôn Ma Thuột để đăng tải.
Với nội dung trên, đề nghị lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà - PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Báo điện tử Lao động;
- Phòng KGVX -VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTBCXB, Cổng TTĐT tỉnh.
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Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh:
HL
Bà Nguyễn Thị Tuyết – giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân
(xã Ea Troh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) có đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh
Đắk Lắk về việc huyện Krông Năng không bổ nhiệm lại chức vụ Phó hiệu
trưởng đối với bà.
UBND tỉnh Đắk Lắk nhận đơn chỉ đạo huyện giải quyết dứt điểm vụ việc
nhưng thay vì thực hiện nghiêm túc, huyện Krông Năng lại giải quyết lòng vòng,
gây khiếu nại kéo dài…
Đẩy giáo viên vào khó khăn?
Bà Nguyễn Thị Tuyết cho biết, bà có 16 năm công tác trong ngành giáo
dục. Suốt quá trình công tác, bà luôn hoàn thành tốt các công việc được giao và
đạt được nhiều thành tích trong quá trình làm việc.
Cuối năm 2018, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân tổ chức bỏ phiếu thăm
dò tín nhiệm lại đối với bà Nguyễn Thị Tuyết lúc đó đang giữ chức danh phó hiệu
trưởng nhà trường.
Đối với bà Tuyết, tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu
kín để đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm lại, với kết quả phiếu tín
nhiệm 47,45%. Kết quả này sau đó được nhà trường làm báo cáo gửi UBND
huyện Krông Năng.
Huyện Krông Năng sau đó có công văn gửi Sở Nội vụ xin kiến về trường
hợp của bà Tuyết có tiếp tục bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng hay không sau khi
phiếu tín nhiệm chỉ là 47,45%.
Tháng 12.2018, Sở Nội vụ có công văn phúc đáp. Theo đó, Sở Nội vụ cho
rằng, “kết quả tín nhiệm có giá trị tham khảo quan trọng, là một trong những cơ
sở để xem xét nhưng không phải là căn cứ duy nhất và chủ yếu để quyết định”.
Trong thời gian này, bản thân bà Tuyết được ông Đỗ Viết Long – Trưởng
phòng GDĐT huyện Krông Năng, nhận xét là người có đạo đức và lối sống trong
sáng, luôn giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp.
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Trong công việc, bà Tuyết là người có năng lực chuyên môn vững vàng…
Đầu năm 2019, Phòng GDĐT huyện Krông Năng có tờ trình gửi UBND huyện đề
nghị huyện xem xét bổ nhiệm lại chức danh Phó hiệu trưởng đối với bà Tuyết.
Ngày 29.1, UBND huyện Krông Năng ban hành công văn về việc không bổ
nhiệm lại chức vụ phó hiệu trưởng trường Nguyễn Viết Xuân đối với bà Nguyễn
Thị Tuyết. Việc không bổ nhiệm được huyện giải thích “thực hiện kiến chỉ đạo
của Thường trực Huyện ủy”. Không đồng với quan điểm của huyện, bà Tuyết
có đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh Đắk Lắk.
Phớt lờ lệnh tỉnh?
Ông Cao Xuân Phu – Trưởng Phòng Nội vụ huyện Krông Năng cho rằng,
trường hợp của bà Tuyết, phiếu biểu quyết là cơ sở để xem xét.
“Trong bản kiểm điểm của bà Tuyết có một vấn đề là quá thẳng thắn nên mất lòng
đồng nghiệp. Tuy nhiên, mình phải chú thẳng thắn để đồng nghiệp tôn trọng,
yêu qu . Trên cơ sở đó, Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện ban hành
công văn không bổ nhiệm đối với cô Tuyết “ – ông Phu nói.
Về phần mình, bà Tuyết nêu quan điểm, bản thân việc bỏ phiếu vừa qua chỉ
mang tính chất tham khảo, không thể là căn cứ để không bổ nhiệm lại chức vụ
phó hiệu trưởng.
“Trong công việc, một lãnh đạo thà thẳng thắn để làm được việc còn hơn là lấy
lòng cấp dưới mà công việc sao nhãng” – bà Tuyết nói.
Ngày 23.5, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi huyện Krông Năng về việc
chủ trì với Sở Nội vụ, Sở GDĐT..., cùng tham dự làm việc với bà Nguyễn Thị
Tuyết để giải quyết, xử l dứt điểm vụ việc.
Chỉ đạo là vậy nhưng 5 ngày sau, ông Trương Hoài Anh – Chủ tịch UBND
huyện Krông Năng, k giấy mời đại diện của nhiều sở ban ngành nhưng không có
bà Nguyễn Thị Tuyết - người khiếu nại, tham dự (buổi làm việc diễn ra vào ngày
4.6 sau đó - PV).
Đến ngày 7.6, UBND huyện Krông Năng mới tổ chức làm việc giữa các
phòng ban của huyện và bà Tuyết theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhưng chỉ có các
ban ngành cấp huyện xã!?
Cũng nói thêm rằng, bản thân Chủ tịch UBND huyện Krông Năng từng bị
UBND tỉnh Đắk Lắk phê bình về việc chậm xử l đơn thư của một giáo viên trên
địa bàn.
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