
UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ NỘI VỤ 

 
Số:            /SNV -CCVC 
V/v triển khai bổ sung thông 

tin phục vụ công tác bảo vệ 

chính trị nội bộ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày       tháng      năm 2022 

                              Kính gửi:  
                                               - Các sở, ban, ngành, ĐVSN thuộc UBND tỉnh; 

                              - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
                                              - Các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh.                                     

 

Căn cứ Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số 

vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 

05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định số 58-

QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 248-QĐ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy 

Lào Cai về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng 

cử; Công văn số 1053-CV/BTCTU ngày 18/11/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

và Văn bản số 5467/UBND-NC ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh v/v triển 

khai Phiếu bổ sung thông tin phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ; 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) thực hiện tốt một 

số nội dung như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Quy định số 

58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị 

nội bộ Đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức 

Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị; 

Văn bản số 414/UBND-NC-m ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh V/v quán triệt, 

triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 

01-HD/BTCTW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp nhà nước, 

người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi thực hiện công tác quy 

hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử và bố trí làm việc trong cơ quan, 

bộ phận, vị trí trọng yếu cơ mật, cử đi đào tạo ở nước ngoài phải thực hiện những 

nội dung như sau: 

a) Trường hợp có vấn đề liên quan đến yếu tố nước ngoài (có cha, mẹ đẻ, 

người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân; cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng 

của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; anh, chị, em ruột; con đẻ, con dâu, con rể, 

con nuôi theo quy định của pháp luật đang học tập, làm việc, sinh sống ở nước 
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ngoài) thì cá nhân phải viết “Bản cam kết về thái độ chính trị của thân nhân ở 

nước ngoài”.  

(Thực hiện theo mẫu Phụ lục số 09 kèm Hướng dẫn số 01- HD/BTCTW 

ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương) 

b) Khi khai hồ sơ thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

giới thiệu ứng cử và bố trí làm việc trong cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu cơ 

mật, cử đi đào tạo ở nước ngoài thì ngoài việc khai sơ yếu lý lịch theo mẫu quy 

định thì phải kê khai thêm “Phiếu bổ sung thông tin cá nhân phục vụ công tác 

rà soát, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị”. 

(Thực hiện theo mẫu Phiếu kèm Văn bản số 1053-CV/BTCTU 

ngày 18/11/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy). 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) chỉ đạo, triển khai 

thực hiện, đảm bảo đúng quy định của trung ương và của tỉnh. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT UBND tỉnh (b/c); 
- BTC Tỉnh ủy (b/c); 
- ĐU Khối các CQ - DN tỉnh (p/hợp); 
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy (p/hợp); 
- BGĐ Sở; 
- Lưu: VT, XDCQ, CCVC. 
 

 

 

GIÁM  ĐỐC 

 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Minh 
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