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Ha N5i, ngày 26 tháng 6 nãrn 2019
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Can cü Nghj djnh so^ 34/2017/ND-CP ngày 03/4/2017 cüa ChInh phü quy
djnh chrc näng, nhim vii, quyn han và ccr c.0 to^ ch(rc cüa B6 Ni vu;
Can cu Nghj quy& Trung uong 4 khóaXII v8
'
tang cumg xây drng, chInh
don Dâng; ngän chn, dy lài sir suy thoái v8 tu tu&ng chInh trj, dao dirc, li
sang, nhftng biu hin "tir din bin", "tir chuyn hóa" trong ni b;
Can cr Nghj quy& s6 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 cüa Ban Chp hành
Trung ucmg khóa XII ve^ tp trung xây dirng di ngi:i can b6 các cp, nht la' cp
chin luçic, dü phm chit, näng lirc và uy tin, ngang tm nhim viii;
Can cü Quy djnh so^ 179-QD/TW ngày 25/02/2019 cüa B6 ChInh trj v
che^ Q kim tra, giám sat cong tác th chic can b;
BO^ Ni vu ban hành Ke^ hoach kiêm tra cong tác can b6 nàm 2019, cu th
nhu sau:
I. MIJC DICH, YEU CAU
1. Mic dich: Kip thñ phát hin, de^ xuât nêu gucTng ngithi tot, vic tot dôi
vâi các tap th, cá nhân; dánh giá dung cong tác can b; kip thai phát hin, chn
chinh và xi'r l nghiêm minh, chInh xác các vi phm trong cong tác th chirc can
b, bào dam cong tác can b6 duçic thirc hin dung quy djnh. Gop phn chü dng
phông ng1ra, ngãn chn chy chirc, chay quyn trong cOng tác can bt.
2. Yêu cu: Trin khai CO hiu qua Quy djnh so^ 179-QDiTW ngày 25/02/2019
cüa BO ChInh trj ve^ che^ d6 kim tra, giám sat cOng tác t6 chüc can b6 tai van
bàn s6 44-C V/BCSD ngày 20/3/2019 cüa Ban Can sir dàng B.
II. NGUYEN TAC THIXC HIN
Khi phát hin tO^ chüc, Ca nhân có vi phrn trong cong tác can b6 phãi titn
hành kim tra, k& lu.n và xir l nghiêm mirth, chInh xác, kip thôi.
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Phâi thu&ng xuyên lãnh dao, chi do, t%r kiêm tra và t6 chrc kim tra,
giám sat cong tác can b6 theo chirc näng, nhim vu, quyn hn du(c giao.
III. f)OI TU'c%NG, THOI GIAN, NQI DUNG KIEM TRA
1. EMi tuçlng, thii gian: Các ca quan, don vi thuc, trirc thuôc Bô Nôi vu
và cá nhân có lien quan, cu th:
-

Qu III: Ban Ton giáo ChInh phü, Tp chi T6 chi'rc nba nuOc.
Qu IV: Ciic Van thu và Luii trü Nhà nuóc và Trung Dti h9c Nôi vu

-

HàNi.
Thai gian kim tra së thông báo sau.
2. Ni dung
a) Kiêm tra cong tác tiêp nhn, tuyn dung cong chirc, viên chüc
Viêc lânh do, chi dao cong tác tip nhn, tuyên diving cong chirc, viên
chüc và t6 chüc thi tuyn, xét tuyn & tuyn dung can b.
-

Vic thirc hin nguyen tc, quy trInh, trách nhim và thm quyn trong
cong tác tip nhn, tuyn dicing cong chirc, viên chirc.
-

Vic bâo dam tiêu chu.n, diu kin tip nhn, tuyn dung cong chirc,
viên chüc.
-

b) Kim tra cong tác dánh giá cong chüc, viên chrc và nguai lao dng
Vic thirc hin nguyen tc, quy trInh và phircng pháp dánh giá, xp loai
cong chüc, viên chi'rc và nguai lao dng.
-

Vic cu th8 hod' tiêu chun chrc danh, tiêu chi dánh giá cong chüc, viên
chüc và nguai lao dng.
-

Thm quyên và trách nhim dánh giá, phân loai cong chIrc, viên chüc va
nguai lao dng.
-

TrInh tir, thu t11c dánh giá hang nàm; truac khi b6 nhim, b6 nhiêm lai,
quy hoach, diu dng, dào tao, bi dixông, kEen thu&ng, khi kt thüc thai han
luân chuyn, bit phái.
-

c) Kim tra v8 cong tác quy hoach can b, cOng chirc, viên chüc lanh dao,
quãn l
-

Vic rà soát, thrn djnh can b6 truic khi dua vào quy hoach.

Viêc bão dam diu kiên, tiêu chun, trInh do, nàng luc, uy tin can bô,
cong chirc, vién chirc truc khi quy hoach.
-

Vic quy hoach gàn vói luân chuyn, dào tao, bi duông và bO^ tn, s1r
dung can b, cong chirc, viên chüc.
-
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d) Kim tra cong tác dào tao, bi duông can b, cong chirc, viên chüc
Viêc thirc hién ke^ hoach dào tao, bi dithng g.n vói quy hoach và theo
chirc danh.
-

-

Vic bâo dam các tiêu chun, diu kin de^ thirc hin dào tao, bi duäng.

Viéc chun hod trInh d, kin thirc cho cong chüc, viên chirc diio'ng
chirc và can b, cOng chi'rc, viên chirc dir ngun trong quy hoach.
-

Vic thirc hin che^ do^ hoc tap, bi dung hang näm di vOi cOng chirc,
viên chirc.
-

Kim tra cong tác b6 nhim
d)
-

Vic thirc hin nguyen tic, trách nhim, thm quyn b6 nhim.

Vic lãnh dao, chi dao và t6 chi.'rc thi tuyn d8 bo^ nhim các chüc danh
länh dao, quãn 19.
-

Diu kin, tiêu chun b o^ nhim.

-

-

TrInh tir, thCi t%Ic b o^ nhim.

Kim tra cong tác diu dng, Iuân chuyn can bt, cong chüc, viên chi'rc
e)
Vic bão dam tiêu chun, diu kin diu dng, luân chuyn can b, cOng
chirc, viên chirc.
-

Vic theo döi, nhn xét, dánh giá can b, cong chirc, viên chCrc khi diu
dng, luân chuyn và b6 trI, sir diing can b, cOng chrc, viên chüc sau diu
dng, luân chuyn.
-

g)Kim tra vic phân công, phân cp quãn 19 can b, cOng chirc, vien
chüc và nguYi lao dng
Ve^ trách nhim cüa tp the^ cp Ay, t6 chüc dáng và Ca nhân ngui ding
du trong phân cOng, phân cap quãn 19 can b, cong chirc, viên chirc.
-

Ve trách nhim quán 19 can b, cong chirc, viên chüc cüa c.p üy, t6 chirc
dãng các cp khi xãy ra vi phm.
-

Vic xay drng v&tô chi.'rc thrc hin các quy djnh ye phân cOng, phân cap
quãn 19 can b, co chüc, vién chüc.
-

h)Kim tra vic thirc hin chInh sách can bO, cong chüc, viên chirc và
ngithi lao dng
Vic thirc hitn chInh sách ve^ hrcmg, thithng, khen thithng và k9 luQt déii
v&i can b, cong chirc, viên chtrc và ngithi lao dng.
-

-

Vic bo^ thim ngch, nâng ngch cong chrc, viên chi'rc.
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i) Kim tra cong tác báo v6 chInh trj ni b
Viêc rà soát, thm tra, xác minh, thm djnh tiêu chun chInh trj cüa can
b, cong chIrc, viên chirc.
-

Vic th1rc hin cong tác can b6 di vói ngui có v.n d8 ve ljch sir chInh
trj và chInh trj hin nay.
-

IV. PHUNG PHAP TIEN HANH KIEM TRA
Yêu câu ca quan, don vi Ca nhân là dôi tuclng kiêm tra cung cap thông
tin, tài 1iu, báo cáo bang van bàn theo yêu cu; báo cáo, giâi trInh v v.n d lien
quan den ni dung kim tra.
-

Thu thp, kiêm tra, xác minh và nghiên ciru, phân tIch, dánh giá các
thông tin, tài lieu lien quan den ni dung kim tra lam ca s& deA thng hop báo cdo
Bo^ trung, Ban Can sir dãng Bô.
-

V. TO CH1J'C THC HIN
1. Vii To chirc can b6 chñ tn, phi hop Van phông Ban Can sr dâng,
Thanh tra B, Vi Cong chirc Viên chirc trin khai kim tra cong tác t6 chirc
can b6 cüa B6 và các co quan, dan vi trrc thuc B; báo cáo Ban Can six dáng
B6 và B6 trixâng kt qua thirc hin.
-

2. Thu tru&ng các ca quan, don vi thuc, trrc thuc Bô Ni vii có trách
nhim ph& hop chit chê trong vic kim tra cong tác can b6 theo quy djnh tai
Quy djnh so i 79-QD/TW và K8 hoch nay; thirc hin nghiêm các quy djnh cüa
Dâng, pháp lu.t cüa Nhà nuóc và cüa B6 Ni vi v8 cOng tác can b, chju trách
nhim trithc Ban Can sir dâng B6 và Bô tnthng v8 thirc hin cong tác can b
trong co quan, don vi minh phii trách.
3. Van phông B6 bO^ tri phixang tin di l?i, phirong tin lam vic, kinh phi
hoat dng và các diu kin dam bào cho hoat dng, kim tra theo quy djnh.I.
Noinhân:
-

-

-

-

-

-

-

-

Các co quan, don vi là dôi tuçrng kiêm tra;
B0 tnr&ng, cac ThIr tr116ng B6 Ni vii;
VAn phông BCSDB (dê thixc hin);
VU T6 chüc cánb (de- thrc hin);
Thanh tra B (dê th%rc hiên);
Vi Cong chtrc Viên chi'rc (dé thirc hin);
Cng Thông tin din tCr B6 Ni vu.
Luu: VT, TTB (10 ban).
-
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