
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NC Lạng Sơn, ngày         tháng 01 năm 2020 

V/v triển khai, thực hiện quy 

định về kiểm soát quyền lực 

trong công tác cán bộ và chống 

chạy chức, chạy quyền 

 

 

   Kính gửi:  

          - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

          - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

           

Căn cứ 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; 

Để tổ chức, triển khai có hiệu quả các nội dung tại Quy định số 205-

QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, 

ban, ngành tỉnh,  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là cơ quan, 

đơn vị) tập trung thực hiện tốt những nội dung sau: 

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động về các nội dung tại Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 

23/9/2019 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện nghiêm túc Quy định số 

1877-QĐ/TU ngày 05/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm 

nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao 

trong nhận thức và hành động. 

2. Rà soát, quản lý chặt chẽ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động; thực hiện nghiêm túc quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, minh 

bạch trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, 

nhận xét cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định. 

Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến 

nghị cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về công tác cán bộ và chống chạy 

chức, chạy quyền (quy định, quy chế, văn bản hành chính...) để đảm bảo thực 

hiện tốt Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính.  

Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc; người 

trực tiếp tham mưu, đề xuất về công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị thực hiện 

đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác 

cán bộ 
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Nêu cao ý thức trách nhiệm tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, cấp 

ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và của bản thân cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong công tác tổ chức cán bộ; nêu cao trách nhiệm của tổ chức, 

cá nhân trong chống chạy chức, chạy quyền, bao che tiếp tay cho hành vi chạy 

chức, chạy quyền. 

Định kỳ, trước ngày 30/11 hàng năm các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả 

thực hiện các nội dung tại Quy định số 205-QĐ/TW về Ủy ban nhân dân tỉnh 

(thông qua Sở Nội vụ). 

3. Giao Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan: 

- Tham mưu UBND tỉnh rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành các văn bản 

pháp luật có liên quan về công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, bảo 

đảm đồng bộ, thống nhất với Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ 

Chính. 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; tổng hợp, báo 

cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/12 hàng năm. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

các phòng, đơn vị thuộc VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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