
ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 

* 

Số  06 -HD/ĐUK 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Nghệ An, ngày 25 tháng 3 năm 2022 

 

 

HƢỚNG DẪN 

chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, 

đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 

----- 

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Công văn số 923-CV/TU, 

ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc đại hội chi bộ 

trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh ban hành hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại 

hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 

(gọi tắt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) như sau: 

I- YÊU CẦU  

1. Cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc các văn bản của 

trung ương, cấp ủy cấp trên về chuẩn bị và tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị 

và tổ chức đại hội phải thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ 

vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, phát 

huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy và của chi bộ. Coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo 

hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh 

các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu 

quả những hạn chế bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức 

xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tổ chức đại hội phải đảm bảo 

phòng chống dịch Covid theo quy định. 

2. Thực hiện nhất quán bí thư chi bộ là người đứng đầu cơ quan, phòng, 

ban, đơn vị. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều 

lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm dân chủ, 

khách quan; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí 

nhân sự lãnh đạo cơ quan; phải bảo đảm chất lượng, có tính kế thừa, số 

lượng,cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, bản lĩnh, thật sự 

trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức 

đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, đảm bảo thực hiện thắng lợi 

nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.Cấp ủy cấp dưới 

phải báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp thông qua và phê duyệt văn kiện, 

phương án nhân sự của đại hội thì mới được tiến hành đại hội. 
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II- NỘI DUNG 

1. Nội dung đại hội chi bộ: gồm 2 nội dung 

- Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và 

xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022 - 

2025; kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi ủy trong nhiệm kỳ (nơi có 

chi ủy). 

- Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng 

quy định. 

2. Chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức góp ý văn kiện 

2.1. Chuẩn bị văn kiện đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở gồm:  

- Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 

2020- 2022. 

- Dự thảo báo cáo kiểm điểm của chi ủy (hoặc của bí thư, phó bí thư chi 

bộ)nhiệm kỳ 2020 - 2022. 

- Dự thảo Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

- Dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ 

nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

(Biểu mẫu các nội dung chuẩn bị đại hội, cơ sở khai thác trên Webside 

của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An). 

2.2. Yêu cầu chuẩn bị nội dung văn kiện 

- Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội của chi bộ phải đánh giá 

gọn nhưng rõ những kết quả đạt được, những hạn chế trên các lĩnh vực xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ 

quan, đơn vị; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ 

XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra; chỉ rõ nguyên 

nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm; quán triệt 

quan điểm, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đề ra phương hướng, mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả nhiệm kỳ tới. 

- Chương trình hành động của cấp ủy gồm những định hướng lớn, nội 

dung cơ bản, giải pháp thực hiện của cấp ủy thực hiện phương hướng, nhiệm 

vụ của chi bộ nhiệm kỳ tới. 

2.3. Tổ chức góp ý văn kiện đại hội 

Tổ chức hội nghị chi bộ lấy ý kiến đóng góp của tất cả đảng viên trong 

chi bộ; chi ủy tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người 
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lao động chưa phải là đảng viên trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ vào dự 

thảo văn kiện đại hội chi bộ. 

Đại hội chi bộ phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí 

tuệ của đảng viên trong thảo luận; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu 

quả, tránh "qua loa", hình thức; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo 

luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, 

đoàn kết, xây dựng. 

3. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy 

3.1. Tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên 

Tại PHỤ LỤC 1 kèm theo. 

3.2. Công tác chuẩn bị và thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy 

trước đại hội 

Tại PHỤ LỤC 02 kèm theo, trong đó: 

Về trình tự, thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp 
ủy trước; sau khi xác định được số lượng tái cử mới tiếp tục thực hiện quy 
trình nhân sự đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy. 

3.3. Công tác nhân sự trong đại hội 

Bầu cử chi ủy thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu 

cử trong Đảng (Quy chế số 244-QĐ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 về việc 

ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20 

tháng 3 năm 2020 về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong 

Đảng của Ban Chấp hành Trung ương), đồng thời chú ý một số điểm như 

sau: 

- Đoàn chủ tịch đại hội (chủ tịch đại hội) báo cáo với đại hội về yêu cầu, 

tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng của chi ủy khóa mới do cấp ủy triệu tập đại hội 

chuẩn bị; đại hội thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu chi ủy khóa mới, 

biểu quyết về số lượng chi ủy viên. 

- Đoàn chủ tịch đại hội (chủ tịch đại hội) đề cử danh sách nhân sự do chi 

ủy triệu tập đại hội chuẩn bị. 

- Tiến hành ứng cử, đề cử. 

- Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử, đề 

xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, 

báo cáo đại hội xem xét quyết định. 

+ Trường hợp danh sách gồm nhân sự do chi ủy triệu tập đại hội đề cử, 

đại hội không có đề cử và người ứng thì đại hội quyết định (lấy danh sách đó 

làm danh sách bầu cử). 
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+ Trường hợp danh sách gồm nhân sự do chi ủy triệu tập đại hội đề cử, 

do đại hội đề cử và người ứng cử nhiều hơn số dư theo quy định về danh sách 

bầu cử (tại mục 5, điều 16, Quy chế bầu cử trong Đảng) thì xin ý kiến đại hội 

về những người được đại hội đề cử và người ứng cử. Căn cứ kết quả xin ý 

kiến, lựa chọn theo số phiếu đồng ý từ cao đến thấp để lập danh sách bầu cử 

có số dư tối đa theo quy định. Trường hợp danh sách xin ý kiến có 01 người 

thì kết quả phiếu phải quá bán mới đưa vào danh sách bầu cử.  

- Lập danh sách bầu cử; lấy biểu quyết của đại hội thông qua số lượng và 

danh sách bầu cử. 

- Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu (gồm một trưởng 

ban và một số ủy viên là những đảng viên chính thức, đại biểu không có tên 

trong danh sách bầu cử). Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ban kiểm 

phiếu. 

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu; phát phiếu bầu cử cho 

đảng viên chính thức. Đại hội tiến hành bầu cử; ban kiểm phiếu tiến hành 

kiểm tổng số phiếu phát ra, thu về báo cáo đại hội; kiểm phiếu và công bố kết 

quả bầu cử cấp ủy khóa mới. 

- Bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng chi ủy khóa mới, có bầu tiếp hoặc 

không bầu tiếp do đại hội xem xét quyết định. 

Lưu ý: Chi ủy viên triệu tập đại hội không được đề cử nhân sự ngoài 

danh sách do chi ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có 

tên trong danh sách đề cử của chi ủy. Ý kiến chất vấn đối với người được đề 

cử hoặc tự ứng cử được gửi bằng thư tới đoàn chủ tịch đại hội. Đoàn chủ tịch 

tổ chức việc trả lời người chất vấn (không chất vấn trực tiếp tại hội trường).Ở 

đại hội đảng viên, đảng viên chính thức, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng 

viên dự bị đều có quyền đề cử đảng viên chính thức của chi bộ để được bầu 

vào cấp ủy cấp mình (đề cử trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đoàn chủ tịch đại 

hội). 

4. Thời gian tiến hành đại hội 

- Không quá 01 ngày, bắt đầu từ tháng 5/2022, hoàn thành trước 

30/6/2022.  

- Mỗi đảng ủy cơ sở chọn 01 chi bộ tổ chức đại hội điểm để rút kinh 

nghiệm(thực hiện đầu tháng 5/2022), các chi bộ còn lại hoàn thành đại hội 

trước 20/6/2022. 

5. Sau đại hội 

Đảng ủy cơ sở tổ chức rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội; thực 

hiện chuẩn y cấp ủy. Hồ sơ chi ủy chi bộ khóa mới gửi đề nghị đảng ủy cơ sở 

chuẩn y cấp ủy gồm: 
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- Tờ trình của chi bộ đề nghị chuẩn y chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025. 

- Biên bản đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 

- Biên bản bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư. 

- Danh sách lý lịch trích ngang chi ủy, bí thư, phó bí thư. 

- Văn kiện đại hội chi bộ. 

Chi bộ xây dựng quy chế làm việc, phân công công tác cho các đồng chí 

trong ban chấp hành và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại 

hội chi bộ. 

Hồ sơ đại hội được lưu trữ theo quy định hiện hành. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phân công các đồng 

chí ủy viên Ban Thường vụ chịu trách nhiệm chỉ đạo, cùng các đồng chí 

chuyên viên theo dõi cơ sở kiểm tra công tác chuẩn bị,nắm tình hình và 

hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị tổ chức tốt đại hội; chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, đại 

hội các chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở được phân công phụ trách, có báo cáo kết 

quả trước Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

2. Đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội; tiến hành duyệt nội 

dung, nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đại 

hội các chi bộ trực thuộc và phân công cụ thể các đồng chí trong đảng ủy 

theo dõi, hỗ trợ các chi bộ chức đại hội. Bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ 

đảng ủy cơ sở phát biểu chỉ đạo trong đại hội. 

3. Tiến độ thực hiện 

- Ban Tổ chức Đảng ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

ban hành hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-

2025. (trước 25/3/2022). 

- Từ ngày 25/3/2022 đến 05/4/2022: Cấp ủy cơ sở xây dựng và triển khai  

kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 và gửi về 

Đảng ủy Khối chậm nhất ngày 10/4/2022. 

- Từ 06/4/2022 đến 15/4/2022: Các chi bộ trực thuộc xây dựng dự thảo 

văn kiện và đề án nhân sự đại hội và gửi về đảng ủy cơ sở. 

- Từ 16/4/2022 đến 30/4/2022: Đảng ủy cơ sở duyệt văn kiện và đề án 

nhân sự đại hội các chi bộ trực thuộc. 

- Từ 01/5/2022 đến 15/5/2022: Tổ chức đại hội chi bộ điểm. 
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- Từ 15/5/2022 đến 25/6/2022: Các chi bộ tổ chức đại hội và báo cáo  

kết quả đại hội về đảng ủy cơ sở để quyết định chuẩn y cấp ủy theo quy định. 

- Từ ngày 25/6/2022 đến 30/6/2022: Đảng ủy cơ sở báo cáo kết quả đại 

hội về Đảng ủy Khối. 

* Ghi chú:Lịch tổ chức đại hội các chi bộ đề nghị đảng ủy cơ sở gửi về  

Đảng ủy Khối trước 02 tuần (thông qua đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối phụ trách đơn vị) để phân công cán bộ tham dự đại hội chi bộ. 

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cấp ủy cơ sở nếu có 

vướng mắc cần báo cáo ngay với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để chỉ đạo, 

hướng dẫn giải quyết kịp thời. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, 

- Đ/c Thái Thị An Chung- Phó Trưởng đoàn ĐBQH, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ Khối, 

- Các Ban, UBKT và Văn phòng Đảng ủy Khối, 

- Các TCCSĐ, 

- Lưu VP. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Chi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 

* 
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

PHỤ LỤC 1 

Tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lƣợng, số dƣ cấp ủy viên 

chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 06 -HD/ĐUK, ngày 25/3/2022 

của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An) 
----- 

I. Tiêu chuẩn cấp ủy viên chi bộ  

- Thực hiện theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính 

trị khóa XII và Phụ lục 1 ban hành kèm theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 

30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 51-HD/BTCTU ngày 28/10/2019 của 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

- Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu 

sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu 

chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89- QĐ/TW, Quy định số 3703- QĐ/TU, 

ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về phân cấp quản lý cán 

bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 01- QĐ/ĐUK, ngày 

28/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Cấp ủy cơ sở 

căn cứ vào tiêu chuẩn, quy định của của cấp ủy cấp trên để thực hiện và cụ thể 

hóa cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chi ủy trực thuộc đảng ủy cơ sở. 

- Không cơ cấu vào chi ủy những đồng chí không gương mẫu thực hiện 

các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những cán bộ, đảng viên mà 

bản thân hoặc vợ (chồng) con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, đơn vị và bản 

thân cán bộ; cán bộ vi phạm về tiêu chuẩn chính trị và vi phạm những điều 

đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.  

- Về tiêu chuẩn sức khỏe: các đồng chí được giới thiệu để bầu vào chi ủy 

có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- Về yêu cầu về trình độ đào tạo: phải có trình độ đại học trở lên về  

chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên, đồng chí 

bí thư chi bộ trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên. Riêng các Chi bộ 

Hội có vận dụng phù hợp đặc điểm tình hình của chi bộ. 

II. Độ tuổi cấp ủy viên chi bộ  

Các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác từ  

02 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 01 nhiệm kỳ; chú ý cán bộ trẻ có độ 

tuổi  dưới 35 tuổi.  
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Độ tuổi tái cử: độ tuổi tái cử đối với các đồng chí chi ủy viên được giới 

thiệu tái cử nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải đủ tuổi công tác trọn 01 nhiệm kỳ  

(2,5 năm), trường hợp đặc biệt ít nhất đảm bảo hơn nửa nhiệm kỳ (15 tháng 

trở lên) tính đến thời điểm chi bộ tổ chức đại hội. 

Riêng đối với một số đảng bộ cơ sở có chi bộ trực thuộc là các Hội có 

đảng viên lớn tuổi có thể cơ cấu một số đồng chí lớn tuổi hơn quy định 

nhưng không quá 70 tuổi, còn sức khỏe và có uy tín.  

Trường hợp hồ sơ của cán bộ chỉ ghi năm sinh, không xác định được ngày 

sinh, tháng sinh thì xác định là ngày 01 tháng 01 của năm sinh ghi trong hồ sơ.  

III. Cơ cấu cấp ủy 

Thực hiện bí thư chi bộ là người đứng đầu cơ quan, phòng, ban, đơn vị. 

Trường hợp người đứng đầu cơ quan, phòng, ban, đơn vị không đủ tuổi tái cử 

thì đảng ủy cơ sở chỉ đạo bầu khuyết hoặc xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp 

trên. 

Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, các cấp ủy cần có cơ cấu hợp lý để lãnh 

đạo và thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nhưng không vì cơ 

cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, làm giảm chất lượng của cấp ủy; quan tâm cơ cấu 

đoàn thể (nếu có), cán bộ nữ, cán bộ trẻ (35 tuổi trở xuống). Những nơi 

không đảm bảo đủ cơ cấu theo quy định phải báo cáo cấp ủy cơ sở xem xét 

cho ý kiến trong quá trình chuẩn bị nhân sự. 

IV. Số lƣợng cấp ủy viên 

Chi bộ có dưới 09 đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần thiết 

có thể bầu phó bí thư. Chi bộ có 09 đảng viên chính thức trở lên, bầu chi ủy 

(số chi ủy viên từ 3-5 đồng chí), bầu bí thư và phó bí thư chi bộ trong số chi 

ủy viên. Riêng đối với chi bộ có trên 30 đảng viên chính thức bầu không quá 

07 chi ủy viên. Số lượng cấp ủy viên do đại hội quyết định. 

V. Về số dƣ 

Cấp ủy thảo luận, quyết định số dư từ 10% đến 15% so với tổng số cấp 

ủy viên được cấp có thẩm quyền phân bổ trước khi thực hiện quy trình giới 

thiệu nhân sự theo quy định. Đối với những nơi có số lượng từ 3 đến 5 ủy 

viên thì số dư tối đa là 01 đồng chí. Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu 

có từ 02 người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì xem xét đưa 

cả vào danh sách để giới thiệu với đại hội. Nếu kết quả giới thiệu chưa đạt tỷ 

lệ số dư đã được cấp ủy thông qua, thì cấp ủy tiếp tục quy trình giới thiệu cho 

đến khi đảm bảo số dư theo quy định. 

------ 
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 ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 

* 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

 

PHỤ LỤC 2 
Quy trình nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2022- 2025 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 06 -HD/ĐUK, ngày 25/3/2022 

của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An) 
----- 

I. ĐỐI VỚI CÁC ĐỒNG CHÍ TÁI CỬ CẤP ỦY 

1. Hội nghị chi ủy (nơi không có chi ủy thì bí thư, phó bí thư chi bộ có 

trách nhiệm chuẩn bị)  

Căn cứ vào vào danh sách quy hoạch đã được phê duyệt, tiêu chuẩn, 

điều kiện, cơ cấu, số lượng theo quy định, dự kiến giới thiệu nguồn nhân sự 

tham gia cấp ủy khóa mới đối với các đồng chí cấp ủy viên đương nhiệm và 

các đồng chí dự kiến lần đầu tham gia cấp ủy khóa mới, lập báo cáo đề xuất 

định hướng về số lượng, cơ cấu nhân sự cấp ủy khóa mới. Trong đó nêu rõ 

những vấn đề còn khó khăn để trình cấp ủy cấp trên trực tiếp và đề xuất 

phương án sắp xếp, bố trí cán bộ trước đại hội (nếu có).  

2. Tổ chức hội nghị đảng viên 

Trên cơ sở danh sách giới thiệu nhân sự ở Bước 1, hội nghị tiến hành 

thảo luận, xem xét, giới thiệu và bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử 

cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 (bằng phiếu kín).  

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn: Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải 

đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đảng viên chính thức của chi bộ; kết 

quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị đảng viên.  

Sau hội nghị, chi ủy (nơi không có chi ủy thì bí thư, phó bí thư chi bộ) 

tổng hợp danh sách nhân sự tái cử chi ủy nhiệm kỳ mới để trình đảng ủy cấp 

trên trực tiếp duyệt nhân sự. 

II. ĐỐI VỚI NHÂN SỰ LẦN ĐẦU THAM GIA CẤP ỦY 

1. Hội nghị chi ủy (nơi không có chi ủy thì bí thư, phó bí thư chi bộ có 

trách nhiệm chuẩn bị)  

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo quy định, hướng dẫn 

của cấp ủy cấp trên và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông 

qua; trên cơ sở danh sách quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025; tiến hành 

rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thống nhất chuẩn bị danh sách 
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dự kiến những nhân sự trong quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia 

cấp ủy để trình, lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị đảng viên. 

Bước 2: Tổ chức hội nghị đảng viên 

Trên cơ sở danh sách giới thiệu nhân sự ở Bước 1, hội nghị tiến hành 

thảo luận, xem xét, giới thiệu và bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tham 

gia cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 (bằng phiếu kín).   

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn: Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải 

đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đảng viên chính thức của chi bộ; kết 

quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị đảng viên. 

Sau hội nghị, chi ủy (nơi không có chi ủy thì bí thư, phó bí thư chi bộ) 

tổng hợp danh sách nhân sự lần đầu tham gia chi ủy nhiệm kỳ mới, đồng thời 

tổng hợp danh sách dự kiến cấp ủy nhiệm kỳ mới để trình đảng ủy cấp trên 

trực tiếp duyệt nhân sự. 

----- 
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