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V/v công tác cán bộ và thực
hiện chính sách đối với cán bộ

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh;
- Các Hội: Văn học nghệ thuật, Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Liên Minh
hợp tác xã tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
thuộc tỉnh quản lý.
Thời gian vừa qua, đa số các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt
công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp
(gọi chung là cán bộ). Tuy nhiên, vẫn còn có cơ quan, đơn vị, địa phương chưa
đề cao trách nhiệm, chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý cán bộ nên
vẫn còn để xảy ra tình trạng sai phạm, chưa đúng hoặc trái với quy định của Đảng
và pháp luật của nhà nước về công tác cán bộ. Các tồn tại nêu trên đã làm ảnh
hưởng không tốt đến ủy tín của Đảng, Nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ,
làm hạn chế hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương
trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và phục vụ nhân dân.
Thực hiện văn bản số 2950-CV/TU ngày 26/12/2019 Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Gia Lai về triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày
23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
và chống chạy chức, chạy quyền; các văn bản pháp luật có liên quan hướng dẫn
quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời nhằm nâng cao chất
lượng đội ngũ, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm
của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, Sở Nội vụ đề nghị các
thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố và giám đốc các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ
sở hữu thuộc tỉnh quản lý (gọi chung là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa
phương) thực hiện các nội dung sau:
1. Triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019
của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy
chức, chạy quyền.
2. Tiến hành rà soát, kiểm tra lại hồ sơ, quy trình điều động, bổ nhiệm cán
bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và thực hiện chính sách đối với cán bộ thuộc
thẩm quyền quản lý không đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
có biện pháp khắc phục các thiếu sót, sai phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền

xem xét, quyết định theo phân cấp. Báo cáo kết quả thực hiện việc rà soát, khắc
phục sai phạm và có biện pháp xử lý sai phạm (nếu có) về Sở Nội vụ trước ngày
28/02/2020 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
3. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí, quản lý, quy hoạch, đào tạo,
đánh giá, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân
chuyển, khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ phải đảm bảo quy trình, thủ tục, hồ
sơ, điều kiện, tiêu chuẩn, thời điểm và thẩm quyền theo đúng quy định của Đảng
và pháp luật của Nhà nước.
4. Kiểm tra, rà soát, bổ sung hoặc sửa đổi các quy định, quy trình đã được
ban hành về công tác cán bộ và chính sách đối với cán bộ thuộc thẩm quyền
quản lý theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; triển khai thực
hiện kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với những người được
phân công làm công tác nhân sự hoặc theo dõi công tác cán bộ tại một địa bàn,
lĩnh vực liên tiếp 05 năm theo đúng thẩm quyền quy định; Tổng hợp, báo cáo
kết quả thực hiện về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng thời gửi Sở Nội vụ trước ngày
31/01 hàng năm của năm sau liền kề, riêng đối với năm 2020 báo cáo gửi về Sở
Nội vụ trước ngày 31/01/2020 (theo khoản 2 Văn bản số 2950-CV/TU ngày
26/12/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy) để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định
(trừ trường hợp cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý).
5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý
nghiêm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hành vi vi phạm quy
định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chạy chức, chạy quyền và
thực thi công vụ, nhiệm vụ; quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức
không được làm, các vi phạm về nội quy, quy chế và thời gian làm việc; vi
phạm quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí,... theo đúng quy định của
Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Sở Nội vụ đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp,
nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban TC Tỉnh ủy;
- Đăng Website Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, CCVC.
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