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Theo dõi Đường dây nóng về Gian lận: Sở Công viên đã cải thiện hệ thống 
tuyển dụng nhưng vẫn còn nhiều việc cần phải làm 

Một cuộc điều tra về Đường dây nóng về Gian lận vào năm 2020 cho thấy Sở Công viên và 
Giải trí Portland (Portland Parks and Recreation) đã tái tuyển dụng giám đốc các sân gôn đã 
nghỉ hưu của Thành phố nhưng lãng phí tiền và vi phạm các quy tắc của Thành phố trong 
quá trình này. Việc tái tuyển dụng thiếu sự biện minh và được ghi lại một cách không đúng 
đắn. Nhân viên được tái tuyển dụng cũng không có người giám sát, tạo ra công việc không 
đạt tiêu chuẩn, làm việc trong các dự án trái phép và lập hóa đơn gấp đôi số giờ được cho 
phép. 

Các khuyến nghị của chúng tôi dành cho Sở Công viên & Giải trí Portland tập trung vào việc 
đảm bảo tuân thủ các quy tắc của Thành phố và cải thiện hệ thống tuyển dụng của Sở. Sở 
Công viên đã thực hiện hai khuyến nghị, nhưng vẫn cần thực hiện các hành động đối với ba 
khuyến nghị nữa. 

 

Tình trạng khuyến nghị: Đã thực hiện 

Hệ thống tài liệu đã tốt hơn 

Chúng tôi khuyến nghị Sở Công viên cung cấp tài liệu cho những người nghỉ hưu được Sở tái 
tuyển dụng với các hình thức tuyển dụng thích hợp và một thư mời làm việc chính thức. Sở 
Công viên bắt đầu sử dụng công nghệ mới để quản lý công tác tuyển dụng vào Tháng Sáu, 
2020. Công cụ này yêu cầu các vị trí được tuyển dụng qua việc sử dụng thủ tục giấy tờ thích 
hợp, được các nhà quản lý và nhân viên Phòng Nhân sự của Sở xem xét. Sở Công viên cũng 
cho biết họ bắt đầu sử dụng thư mời làm việc chính thức khi tái tuyển dụng những người 
nghỉ hưu nhằm ghi lại các điều khoản và yêu cầu của thỏa thuận việc làm.   

Tình trạng khuyến nghị: Đã thực hiện 

Người giám sát đã được chỉ định 

Chúng tôi đề nghị Sở Công viên chỉ định một người giám sát cho mỗi người nghỉ hưu đang 
làm việc để đảm bảo các điều khoản về tuyển dụng được theo dõi, bao gồm số giờ làm việc 
và các nhiệm vụ được giao đã hoàn thành. Sở Công viên đưa ra bằng chứng cho thấy các 
nhân viên của Sở, bao gồm cả những người về hưu đang làm việc, đã được chỉ định người 
giám sát trong hệ thống bảng lương trung tâm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lo ngại rằng sự giám 
sát có thể không đủ vì Sở đã không thực hiện khuyến nghị sau, trong đó yêu cầu giám sát 
xem xét bảng chấm công. 
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Tình trạng khuyến nghị: Không được thực hiện 

Không có sự phê duyệt của giám sát trên bảng chấm công 

Chúng tôi khuyến nghị Sở Công viên yêu cầu người giám sát phê duyệt bảng chấm công của 
nhân viên bằng văn bản. Các quy tắc về nhân sự của Thành phố yêu cầu người quản lý xem 
xét và phê duyệt bảng chấm công để đảm bảo việc đệ trình chính xác và trả lương cho nhân 
viên phù hợp với chính sách của Thành phố. Mỗi Sở phải thiết lập và duy trì hệ thống xem xét 
và phê duyệt việc nhập thời gian đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của Thành phố. Sở đã không 
thực hiện các bước để thực hiện khuyến nghị này mặc dù cuộc điều tra cho thấy Thành phố 
đã trả lương cho người nghỉ hưu gấp đôi số giờ dự kiến, tổng cộng là $25,835 tiền trả thêm. 

Sở Công viên cho biết các hạn chế về công nghệ đã làm phức tạp các quy trình phê duyệt 
bảng chấm công đối với nhân viên nghỉ hưu làm việc theo mùa, thời vụ và đang làm việc. Sở 
cho biết điều phối viên tiền lương của họ đã xem xét một hệ thống phê duyệt bảng chấm 
công trên email hoặc trên giấy nhưng hệ thống không hoạt động.  

 

Tình trạng khuyến nghị: Không được thực hiện 

Các chính sách cần được xem xét đối với việc tuân thủ quy tắc 

Chúng tôi đề nghị Sở Công viên xem xét các quy trình trả lương và bổ nhiệm để tuân thủ các 
quy tắc của Thành phố và ghi lại chúng theo yêu cầu. Sở Công viên đã không thực hiện 
khuyến nghị này. 

Sở Công viên cho biết họ đang tiến hành rà soát các quy trình trả lương và bổ nhiệm nhưng 
không đưa ra bằng chứng nào để hỗ trợ cho khẳng định của mình. Ví dụ: Sở Công viên đã 
không cung cấp cho chúng tôi quy trình xem xét và phê duyệt theo thời gian cụ thể của Sở, 
quy trình này được các quy tắc của Thành phố yêu cầu.  

 

Tình trạng khuyến nghị: Đang trong quá trình thực hiện 

Việc đào tạo bị trì hoãn do COVID-19 

Chúng tôi đã khuyến nghị Sở Công viên đào tạo các giám sát viên về các quy tắc liên quan 
đến các vị trí ngắn hạn, tạm thời và tuyển dụng kép; nghỉ hưu đang làm việc; làm việc từ xa; 
và sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin của Thành phố.  

Sở Công viên cho biết họ cung cấp chương trình đào tạo làm việc từ xa nhưng không cung 
cấp các chương trình đào tạo khác. Sở cho biết họ ưu tiên đào tạo về sự đa dạng, bình đẳng 
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và hòa nhập nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 và phong trào công bằng về chủng tộc. Sở 
cho biết họ đang bổ sung các chương trình đào tạo được khuyến nghị khác vào lịch năm Tài 
khóa 2021-22 của mình.  

Tìm báo cáo về Đường dây nóng về Gian lận ban đầu bằng cách truy cập 
http://www.portland.gov/sites/default/files/2021/golf-directors-working-retirement-wasted-
money.pdf.  

 

Về Đường dây nóng về Gian lận 

Văn phòng Kiểm toán Thành phố (City Auditor’s Office) quản lý Đường dây nóng về Gian lận 
để mọi người có thể báo cáo một cách bí mật và ẩn danh các hành vi bị nghi ngờ là gian lận, 
lãng phí và lạm dụng chức vụ liên quan đến chính quyền Thành phố. Quý vị có thể liên hệ với 
Đường dây nóng trực tuyến tại www.PortlandFraudHotline.com hoặc qua điện thoại theo số 
866-342-4148.  
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