THÀNH ỦY CẦN THƠ
*
Số 31-CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cần Thơ, ngày 25 tháng 12 năm 2019

CHỈ THỊ
của Ban Thường vụ Thành ủy
quán triệt, 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
----Ngày 23/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐ/TW
về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức,
chạy quyền (viết tắt là Quy định số 205-QĐ/TW). Để thực hiện nghiêm,
có hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu
các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành,
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp thành phố tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1- Tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm, hiệu quả
Quy định số 205-QĐ/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,
khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
(khóa XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” và các quy định về nêu gương, nâng cao trách nhiệm
của người đứng đầu, thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo tổ chức,
cơ quan, đơn vị và lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín,
ngang tầm nhiệm vụ.
2- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc,
quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; thường xuyên tự kiểm tra,
kịp thời chấn chỉnh những sai sót và chịu trách nhiệm về những hạn chế,
khuyết điểm trong công tác cán bộ thuộc phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm
được giao.
3- Tăng cường nhận diện, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện,
hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền,
những việc làm trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác
cán bộ; xác định các hành vi, biểu hiện lợi dụng, lạm dụng quyền lực
trong công tác cán bộ và chạy chức, chạy quyền là nguy cơ đe dọa sự tồn vong
của chế độ và sự phát triển của đất nước, cần được lên án, đấu tranh, phòng ngừa,
ngăn chặn, đẩy lùi. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy,
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tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, thống nhất nhận thức
và hành động trong triển khai thực hiện; kịp thời khen thưởng, khuyến khích,
động viên, bảo vệ người đấu tranh chống chạy chức, chạy quyền, bao che,
tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh
những tập thể, cá nhân vi phạm.
4- Kịp thời cụ thể hóa, quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, tập thể,
cá nhân, quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn. Thường xuyên rà soát
sửa đổi, bổ sung (hoặc đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung) các quy định,
quy chế về công tác cán bộ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, dân chủ,
khách quan, công khai, minh bạch trong từng khâu của công tác cán bộ
và phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.
5- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định,
quy chế của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; trách nhiệm của tổ chức,
cá nhân về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức,
chạy quyền; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi
vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các hành vi
lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền hoặc không thực hiện
đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những việc phải làm trên cương vị
được giao trong công tác cán bộ; các hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che,
tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; coi trọng cảnh báo, phòng ngừa và xử lý
nghiêm sai phạm; phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận
Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong thực hiện quy định
về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức,
chạy quyền.
6- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng thường xuyên
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW và Chỉ thị này;
xử lý kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý
kỷ luật đối với tổ chức, tập thể, cá nhân vi phạm.
7- Ban Dân vận Thành ủy, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, cơ quan dân cử trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện việc
giám sát công tác cán bộ, việc thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW và Chỉ thị này;
đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm
được phát hiện qua giám sát và phản ánh của nhân dân.
8- Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
chỉ đạo nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và tuyên truyền việc thực hiện
Quy định số 205-QĐ/TW và Chỉ thị này.
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9- Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là
người đứng đầu nêu cao vai trò trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt,
triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW và Chỉ thị này. Định kỳ
báo cáo cấp trên trực tiếp kết quả thực hiện.
10- Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW
và Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.
Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.
Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Vụ Địa phương III, BTCTW,
- Các quận ủy, huyện ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn
và đảng ủy trực thuộc Thành ủy,
- Các ban xây dựng đảng của Thành ủy,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể TP,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
Người ký: Phạm Văn
Hiểu
Email:
vanhieu@cantho.gov.v
n
Cơ quan: Thành ủy Cần
Thơ

Phạm Văn Hiểu

