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Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

KẾT LUẬN
CỦA BAN BÍ THƯ

về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức,
viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017
của Bộ Chính trị

Xem xét đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương về xử lý sai phạm
trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo
kết luận số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị (Công văn số
10726-CV/BTCTW, ngày 05/3/2020), Ban Bí thư kết luận như sau:
Thời gian qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã quán triệt, triển khai thực
hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm
tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW,
ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; rà soát, xử lý các trường hợp chưa thực
hiện đúng các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục trong công
tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới
thiệu ứng cử. Tuy nhiên, qua rà soát, kiểm tra, thanh tra cho thấy, còn vướng
mắc, bất cập, chưa thống nhất trong việc xử lý những trường hợp sai phạm
liên quan đến công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, có
trường hợp đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc là nhân sự dự
kiến tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Để bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong việc xử lý các sai phạm trong
công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, Ban Bí thư yêu cầu các
cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện
một số nhiệm vụ sau:

1.
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống
tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán bộ, công
chức, viên chức nói riêng. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý theo thẩm
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quyền đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc chưa thực hiện
đúng quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.
2.

Tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp có sai phạm về tuyển dụng

cán bộ, công chức, viên chức đã được phát hiện.
- Thu hồi quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp đã có kết luận
vi phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan
có thẩm quyền; đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm
theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cấp uỷ, tổ chức
đảng, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo và cá nhân có liên quan.
- Không thu hồi quyết định đối với những trường hợp được tuyển dụng
không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục từ thời điểm
28/12/2017 trở về trước nhưng đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và
được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức,
viên chức nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao,
có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt, trong thời gian công tác không vi phạm quy
định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ
chức. Trường hợp chưa hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì chậm nhất
đến ngày 31/12/2020 phải hoàn thiện. Quá thời hạn này mà chưa hoàn thiện
được thì thu hồi quyết định tuyển dụng.
- Đối với những trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục
thì thu hồi quyết định tuyển dụng.
Đối với trường hợp bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện nhưng không thực
hiện đúng quy trình, thủ tục tuyển dụng: (1) Nếu được người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét, đánh
giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy
tín tốt, trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật
của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức thì cân nhắc xem xét.
Riêng đối với trường hợp thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển thì
phải tham gia thi tuyển; nếu trúng tuyển, các chế độ, chính sách được tính từ
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ngày được tuyển dụng trước đó. (2) Nếu không hoàn thành tốt chức trách,
nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín thấp hoặc vi phạm quy
định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ
chức thì thu hồi quyết định tuyển dụng và các quyết định có liên quan về
công tác cán bộ sau khi được tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên
chức đó.
3. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ ban hành văn bản
hướng dẫn xử lý cụ thể đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác
tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức (hoàn thành trong tháng 4/2020).
4. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng
Chính phủ và các cơ quan liên quan đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị
sớm khắc phục các khuyết điểm, hạn chế trong công tác cán bộ. Xây dựng kế
hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ;
nhất là việc xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác cán bộ của các địa
phương, cơ quan, đơn vị. Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kết luận này và
định kỳ báo cáo Ban Bí thư.
Trong quá trình tổ chức thực hiện Kết luận, nếu thấy vướng mắc, bất
cập, vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức
Trung ương) để xem xét, giải quyết theo quy định.

Nơi nhận:

T/M BAN BÍ THƯ

Các tinh uỷ, thành uỷ,
Các ban đảng, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,
Ban cán sự đảng Chính phủ,
BAN CHẤP HÀ
Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ,
\ ^ \ T R U N G UƠN'
Ban Tổ chức Trung ương,
Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.
V'

Trần Quốc Virợng

