
Phụ lục 1

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

1 2 3 4 5 6 7

I

II Đối với tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị 0

1
Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền các quy
định, quy chế về công tác cán bộ (*)

2

Tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ đối với
các cơ quan tham mưu, giúp việc, các cơ quan cấp dưới và cán
bộ, công chức thuộc quyền quản lý trong thực hiện nhiệm vụ về
công tác cán bộ (Số cuộc)

3

Chỉ đạo điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ
được phân công làm công tác nhân sự hoặc theo dõi công tác cán
bộ tại một địa bàn, lĩnh vực đã đảm nhiệm công việc 5 năm liên
tiếp hoặc cơ quan, đơn vị thấy cần thiết (Số cán bộ được điều
động, chuyển đổi)

Phát hiện các trường hợp bố trí những người có quan hệ gia đình
cùng đảm nhiệm các chức danh liên quan tại khoản 6 Điều 3
Quy định số 205-QĐ/TW

THỐNG KÊ 

Việc cụ thể hóa Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống
chạy chức, chạy quyền

Một số kết quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

(Tính từ 23/9/2019 đến 30/5/2022)

TT
Chủ thể và nội dung kiểm soát quyền lực trong công tác cán

bộ
Tổng số

Trong đó
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- Chủ tịch ủy ban nhân dân và người đứng đầu cơ quan nội vụ,
thanh tra cùng cấp ở một địa phương
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng
địa phương, cơ quan, đơn vị

III
Đối với thành viên tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan,
đơn vị

0

Trong đó: Đã bị xử lý

Trong đó: Đã bị xử lý

Trong đó: Đã bị xử lý

IV Đối với người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị 0

Trong đó: Đã bị xử lý

V
Đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao thực
hiện công tác cán bộ ở các cấp

0

Trong đó: Số trường hợp vi phạm bị phát hiện 

Số trường hợp bị phát hiện cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, tài
liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên cho tổ chức và cá nhân không có
thẩm quyền, trách nhiệm

1

Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát đối với cán bộ được giao làm
công tác cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị mình (số cuộc)

1

2
Số trường hợp bị phát hiện để người nhà, người thân lợi dụng
chức vụ, quyền hạn, uy tín để thao túng, can thiệp công tác cán
bộ

Số trường hợp người đứng đầu bị phát hiện đã có thông báo nghỉ
hưu, chờ hưu vẫn thực hiện quy trình công tác cán bộ mà không
báo cáo bằng văn bản và được cấp trên trực tiếp đồng ý

3
Số trường hợp bị phát hiện gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với nhân sự
trái quy định trong quá trình thực hiện công tác cán bộ



2
Số trường hợp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao
thực hiện công tác cán bộ ở các cấp vi phạm trong đề xuất, nhận
xét, đánh giá, thẩm định nhân sự, hồ sơ nhân sự

Trong đó: Số trường hợp vi phạm bị phát hiện 

VI Đối với cán bộ tham mưu, đề xuất 0

VII Đối với nhân sự 0

Số trường hợp tự giác không ứng cử, không nhận đề cử, quy
hoạch, bổ nhiệm, phong, thăng, cấp bậc hàm, khen thưởng, chế
độ, chính sách khi thấy mình không đủ tiêu chuẩn, điều kiện

Số vụ việc được cán bộ tham mưu, đề xuất phát hiện, báo cáo
cấp có thẩm quyền những dấu hiệu tiêu cực, sai phạm trong
công tác cán bộ ở địa bàn, lĩnh vực được phân công theo dõi và
kiến nghị xử lý



Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

1 2 3 4 5 6 7

1
Đình chỉ công tác, chức vụ, không bố trí làm công tác tham mưu,
nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

0

2

Tạm dừng có thời hạn theo quy định của cấp có thẩm quyền việc
quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới
thiệu ứng cử chức vụ cao hơn hoặc tương đương, công nhận chức
danh, phong tặng danh hiệu, khen thưởng.

0

3 Hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ.

4 Trường hợp xử lý khác 0
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Trong đó

THỐNG KÊ 
                KẾT QUẢ XỬ LÝ SAI PHẠM VỀ TRÁCH NHIỆM KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC

TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ (*)
(Tính từ 23/9/2019 đến 30/5/2022)

NỘI DUNG Tổng sốTT



Khiển
trách

Cảnh
cáo

Cách
chức

Khai
 trừ

Truy cứu
trách nhiệm

hình sự

Khiển
trách

Cảnh
cáo

Cách
chức

Khai 
trừ

Truy cứu
trách nhiệm

hình sự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Tiếp cận, thiết lập quan hệ, hối
lộ, mua chuộc người có trách
nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc
người có liên quan nhằm mục
đích có được vị trí, chức vụ,
quyền lợi

0

Biết nhân sự có hành vi chạy
chức, chạy quyền nhưng che
giấu, thỏa hiệp, không xử lý theo
thẩm quyền hoặc không báo cáo
cấp có thẩm quyền xử lý

0

2

Tranh thủ tặng quà, tiền, bất
động sản, sắp xếp các hoạt động
vui chơi, giải trí cho cán bộ lãnh
đạo, người có thẩm quyền nhằm
mục đích được sự ủng hộ, tín
nhiệm, được vị trí, chức vụ,
quyền lợi

0

Không xử lý theo thẩm quyền
quy định hoặc không báo cáo
cấp có thẩm quyền xử lý khi
nhận được đơn, thư phản ánh, tố
cáo nhân sự có hành vi chạy
chức, chạy quyền

0

3

Lợi dụng việc nắm được thông
tin nội bộ hoặc thông tin bất lợi
của tổ chức, cá nhân để đặt điều
kiện, gây sức ép đối với người
có thẩm quyền, trách nhiệm
trong việc giới thiệu, đề cử, bổ
nhiệm mình

0

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn
hoặc dùng uy tín, ảnh hưởng của
bản thân và gia đình gợi ý, tác
động, gây áp lực để người khác
quyết định hoặc tham mưu, đề
xuất, nhận xét, đánh giá, biểu
quyết, bỏ phiếu giới thiệu nhân
sự theo ý mình

0

THỐNG KÊ
VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN VÀ BAO CHE, TIẾP TAY CHO CHẠY CHỨC, CHẠY

QUYỀN
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Trong đó, đã bị xử lý kỷ luật Trong đó, đã bị xử lý kỷ luật

TT
Nội dung 
hành vi (*)

Số
trường

hợp

Nội dung 
hành vi (*)

Số
trường

hợp

Hành vi chạy chức, chạy quyền Hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền



4

Dùng lý lịch, xuất thân gia đình,
thành tích công tác của bản thân
để mặc cả, cài đặt điều kiện, đòi
hỏi vô lý đối với tổ chức, cá
nhân có thẩm quyền, trách nhiệm
nhằm có được vị trí, chức vụ,
quyền lợi

0

Xác nhận, chứng thực, nhận xét,
đánh giá không đúng sự thật
hoặc làm giả, làm sai lệch nội
dung hồ sơ nhân sự, kết quả bầu
cử, lấy phiếu giới thiệu, phiếu
tín nhiệm, thi tuyển nhằm có lợi
cho nhân sự hoặc để đạt mục
đích cá nhân

0

5
Sử dụng hành vi tiêu cực khác
nhằm có được vị trí, chức vụ,
quyền lợi

0

Trì hoãn, không thực hiện khi
thấy bất lợi hoặc chọn thời điểm
có lợi đối với nhân sự theo ý
mình để thực hiện quy trình
công tác cán bộ

0

6

Trực tiếp hoặc gián tiếp nhận hối
lộ nhằm giúp cho người khác có
được vị trí, chức vụ, quyền lợi
không chính đáng

0

7

Trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ,
môi giới cho nhân sự thực hiện
các hành vi chạy chức, chạy
quyền nêu tại Điều 10 Quy định
số 205-QĐ/TW

0

8
Các hành vi khác nhằm bao che,
tiếp tay cho chạy chức, chạy
quyền

0

0 Tổng số 0Tổng số
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