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clang bç cac cap tien to'iBti h9l dti bieu Bang b9 trnh lan thir XX 
và Bai hi diii biêu toàn quôc lan thfr XIII cüa Bang 

iNH U NAM DNH 

Thrc hin Chi thj s 35-CT/TW ngày 30/5/20 19 cüa B Chinh trj v 
"Dgi h5i dáng b các c4p tiln tái Dcii h3i dgi biu toàn quôc lan thiXIII cia 
Dáng"; Kt 1un s 60-KL/TW ngày 08/10/2019 cüa B ChInh trj ye "D5 
tui tái cit chInh quyn và trInh dç5 chuyên món, lj luçIn chInh trj di vái nhân 
sy' tham gia c4p uy các câ'p nhim k) 2020-2025"; Huâng dn s 26-
HD/BTCTW ngay 18/10/2019 cüa Ban To chüc Trung uorng ye "Môt scf nói 

ng Chi thj so 35-CT/TW cüa B GzInh trj v dgi hi dáng b các c4p tiln 
tó'i Dqi hç5i dgi biu toàn quOc ldn thit XIII cia Dáng"; Van bàn so 9723-
CV/BTCTW ngày 06/11/20 19 cüa Ban T chirc Trung uo'ng "Hwáng dán bá 
sung ye' thô'i dim thy'c hin sO lu'cing câ'p iy viên dOi vó'i nhfrng no'i sap nhap, 
hcrp nh& don vj hành chinh cá'p xd, cOp huyn và tu'o'ng dwung nêu tgi 
Hithng dan sO 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019"; 

Trên ca sâ K hoach s6 71-KHITU ngày 15/8/20 19 cüa Ban Thung vi 
Tinh uS' v "Thy'c hicAn  Chi thj sO 35-CT/TW ngày 3 0/5/2019 cia Bç5 ChInh 
trj"; Ban Thuông vi Tinh uS' huó'ng dn mt s ni dung Chi thj s 35-CT/TW 
cüa B ChInh trj d thng nMt th1rc hin nhu sau: 

I. CONG TAC TRIEN KiIAI, QUAN TRIET vA TUYEN TRUYEN 

1. Ifrnh thfrc t chfrc hi nghj 

Ban thung v1i cap uS' các cap 1ra ch9n hInh th'(rc to chüc hi nghj triên 
khai, quán trit Chi thj 35-CT/TW cüa B ChInh trj cho phü hcip vâi tInh 
hInh, dc dim, diu kin ciii th cüa dja phuang, ca quan, dan vj. 

2. Thành phân tham dij hi nghj 

- d tinh, gm: Các dng chi Uy viên Ban Chip hành Dãng b tinh; US' 
viên US'  ban Kim tra Tinh uS';  ChU tjch, Phó ChU tjch Hi dng nhân dan 
(HDND) tinh; ChU tich và Phó Chü tich US'  ban nhân dan (UBND) tinh; 
triring, phó doàn dai  biu Qu& hi; bI thu ban can sir dàng, clang doãn; 
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truôT1g, phó các s&, ban, ngành, Mt tran T quc (MTTQ) và các doàn th 
chInh trj - xã hi tinh; bI thii, phó bI thu, tnr&ng ban to chüc huyn u, thành 
u, dâng u trrc thuôc tinh; ChU tjch, Phó Chü tjch HDND, UBND, truâng 
phông ni vii các huyn, thành ph& 

- d huyn, thành ph& Các dng chI Uy viên Ban Chip hành Dáng b 
huyn, thành phô; U viên U ban Kim tra huyn u, thành üy; Chü tjch, 
Phó Chü tjch HDND, UBND huyn, thành ph; tnrâng, phó các phông, ban, 
MTTQ và các doàn the chinh trj - xâ hi huyn, thành ph; bI thu, phó bI thu, 
chU tjch, phó chü tjch HDND, UBND xâ, phung, thj trn. 

- O các dãng b khác tWc  thuc tinh: Các ding chI u viên ban chip 
hành dáng b; tru&ng, phó các cci quan tham mini, giüp vic cüa dâng u; 
tru&ng các doàn th; bI thu, phó bI thu cp u Ca sâ trçrc thuc. 

Thy thuc vào diu kin cii th cüa tirng dja phucrng, doTi vj, ban thuô'ng vi 
cap u các dâng bO trirc thuc tinh Co th mi rng them thành phn tham dir. 

O • , A • A 'A F F A - cap ca so': To chuc hçi ngh toan the dang vien. Nm Co kho khan, khong 
có diu kin t chüc hi nghj toàn th thI t chüc hi ngh gm: Các drng chi u 
viên ban chip hành dãng b, chi b; trung các ban, ngãnh, Mt trn T qu& và 
các doàn th (nu có); bI thu, phó bI thu chi b trrc thuc. 

3. Ni dung quán trit 

Cp üy các cp cn länh dao,  chi do vic trin khai, quán trit dy dü, sâu 
sc ni dung Chi thj 35-CT/TW cüa B ChInh trj và các phii liic kern theo; 
Huó'ng dn 26-HD/BTCTW cüa Ban T chüc Trung uang; Quy ch bu cü 
trong Dãng; Bài vit cüa dng chI Tng BI thu, Chü tjch nuic "Chudn bj và to 
char that  t6t dqi hç3i dáng bç5 các c4p tiê'n tó'i Dgi hç5i dgi biu toàn quO'c ldn thá 

9 9 A 9 '9 '9 '9 A XIII cua £)ang , Ke hoch 71-KHITU cua Ban Thuang vçi Trnh uy; Ke hoach 
to chirc dai  hi cUa cap mInh; Hung dan nay và các ni dung lien quan. 

4. Thô'i gian quán trit 

Cp üy các cp th chüc hi nghj quán trit trong thii gian không qua oi 

ngày và hoàn thành truâc ngày 20/11/20 19. 

5. Cong tác tuyên truyên 

Cp Uy các cp coi tr9ng länh dao, chi  dao cong the tuyên truyn v dai  hi 
dãng b các c.p tin tài Dai  hi dti biu toàn qu& 1n thir XIII cüa Dãng trên 
các phuo'ng tin thông tin dai  chüng và các hmnh thüc phü hçip, hiu qua khác. 
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II. THANH LP TIW BAN NHAN s vA xA DUNG DE AN 
NIIAN SI 

1. Di vó'i cp tinh, cp huyn 

1.1. Thành 1p tiu ban nhân sty 

Cp u c.p tinh, cp huyn thành 1p tiu ban nhân sçr tr 5 dn 7 dng 
chI (háo dam không qua 50% so lung uj viên ban thu'O'ng vy cap uj duv'ng 
nhicAm), gm bI thu, các phó bI thu, trumg ban to chüc, chü nhim üy ban 
kim tra (UBKT) cUa cp u và üy viên ban thuO'ng vi cap üy khác "neu 
cdn). Dng chI bI thu cp u lam truOTlg tiu ban, dlOng chI trithng ban to 
chrc cp u lam thuO'ng trrc tiu ban. S lucing, thành phân cüa tiêu ban 
nhân sr dti hi dãng b Quân sir, dãng b Cong an, B di Biên phOng thic 
hin theo huó'ng dn cüa Ban ThuO'ng vii Quân üy Trung uo'ng, Ban Thithng 
vi Dâng üy Cong an Trung uo'ng cho phñ hp vói dc dim, tInh hInh và dáp 
üng yêu cu nhim vii cii th. 

- Nhiêm vu chü yu cüa tiu ban nhân sr: 

+ Lãnh do, chi do trin khai xây dirng D an nhân sir và K hotch 
trin khai vic gii thiu nhân sij tham gia cp Uy, ban thung vi, bI thu, phó 
bI thu, UBKT, chü nhim UBKT cp üy nhim k 2020-2025; d an nhân sir 
tham gia doàn dai  biu dr Dti hi di biu cp trén trirc tip và k hotch 
phân b dai  biu dr dti hi dàng b cp mInh nhim k 2020-2025; xây dirng 
phuong an nhân sir lãnh dto HDND, UBND; Truông doàn, Phó TruO'ng 
Doàn di biu Quc hi nhim k 2021-2026 và nhân sir cap üy 1rng cir di 
biêu QuOc hi khoá XV (dii vth cp tinh) trInh ban thung vçi, ban chap 
hành và báo cáo cp Co thm quyn xem xét, cho kin truó'c khi trInh di 
hi dãng b cp mInh. 

+ Tham muu ban thuO'ng viii cp Uy quy djnh v nhim vi, quyn han, 
trách nhim, nguyen tic, quy ch, k hoach lam vic cüa tiu ban nhân sir và 
to giüp vic ('néu có). 

+ Xây dirng k hotch lam vic vó'i các cp üy, t chirc dâng lien quan 
den cOng tác chun bj nhân sr; lãnh dao,  chi  dao  tin hành khâo sat nhân sir 
nêu thây can ('nç51 dung, quy trInh, phu'o'ngpháp kháo sat nhan sy' tçii Phy lyc 
3 Hzthng dan nay). 

+ Thirc hin mOt s thim vçi lien quan khác do ban thumg vi cp üy giao. 

1.2. Xây dtyng d an nhân sty 

Cp üy các cp lãnh do, chi do, xay dirng d an nhân sir nhim k 
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2020-2025, tp trung vào mt s ni dung chU yu sau: 

- Tong kêt cong tác nhân sir nhim k 2015-2020, trong do tp trung 
dánh giá bôi cành, tInh hInh; kt qua dt duçc, han  ch, yu kern; chi rO 
nguyen nhân, nhât là nguyen nhân chU quan, rut ra bài h9c kinh nghim và d 

P A ra biçn phap khac phic trong nhiçrn ky tori. 

- Quán trit quan dirn, chü truorng, djnh huó'ng cüa Dâng và các quy 
P A P P A A dnh, huong dan cua cap tren; dir bao boi canh, tinh hrnh, xac dnh ro yeu cau 

nhim vçi chInh trj cUa dãng b nhim k' 2020-2025 và nhttng nãm tip theo. 
Xây drng d:ê an nhân sir bão darn sir lãnh diao toàn din cüa cap üy dôi vth 
dja bàn, linh vrc quan tr9ng và cor cu, t l can b tré, can b nft, theo quy 
djnh. Barn sátquy djnh cUa Trung hang và trên cosâ nguôn can b (tái czr và 
quy hogch), cap uy cac cap tien hanh xac dnh tieu chuan, ca cau, so luçmg 
cp üy viên di vâi tüng dja bàn, linh virc cong tác quan trçng theo phuoig 
chârn: Phái coi tr9ng chit hrng cp üy, khOng vi ca cu ma ha thâp tiêu 
chun và không nht thit dija phixang, ban, ngành nào cüng phâi có nguii 
tham gia cp Uy. 

- Vic xây dirng d an nhân sir cn phài duçic thâo lun dan chü, k5 
luing, phát huy tn tu và tao  sir doàn kt, thng nht, dng thun trong tp 
th cp Uy, ban thixO'ng vii cp üy. Dng thii chü dng phông ngt'ra, cành 
giác, ngän chn, du tranh, khOng d tác dng, chi phôi b&i nh1thg thông tin 
không chinh thüc, thông tin giâ, xu dec,  bja dt, xuyên tac  trên Internet, 
mng xâ hi... lien quan dn nhân sir và cong tác chun bj nhân sir (quy trInh 
xáy dmgphwcrng hwáng cong tác nhân sir ca'p üy, ban thu'ô'ng vy c4v  zy, üy 
ban kkm tra c4p zy nhim /cj) 2020 - 2025 thy'c hin theo Phy lyc 1 Hitóng 
dcin nay). 

2. Di vói cp xA và tiro'ng throiig 

Can cir ni dung nêu tai  Diem 1, giao ban thisOng vii các huyn üy, 
thàrth Uy, dàng üy trrc thuc tinh cii th hóa, huó'ng dn cho phü hçip vâi dc 
dirn, tInh hinh và yêu cu cii th cüa ti'ing dja phuo'ng, ca quan, dan vj. 

Ill. MQT SO NQI DUNG, YEU CAU CV  THE yE CONG TAC 
NHANSI 

1. Tiêu chuân, diêu kiin cap üy sriên 

Can cir vào tiêu chun chung theo quy djnh hin hành, cp Uy các cp c11 

th hOa tiêu chun cp Uy cho phü hçip vâi tInh hInh, dc dim cüa dja 
phuang, ca quail, dan vj và yêu cu nhirn vçi chInh trj cüa dàng b nhim k3 
2020-2025 và nhctng näm tip theo; trong do, di vâi rnt s chüc danh can 
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xem xét ci th theo huó'ng: 

1.1. Các dng chI duçic dir kin gith thiu lam bI thu cp üy dng thai là 
chU tjch HDND hoc chü tjch UBND; lãnh dao chü chôt HDND, UBND 
nhim k 202 1-2026 ngoài vic dáp img tiêu chun chüc danh theo quy djnh, 
phài là nguai Co kin thirc, am hiu và có khâ nãng hoàn thành tot nhim vii 
thuc linh vrc phii trách. 

1.2. Các &ng chI cp üy duçc dir kin gith thiu irng c1r dti biêu QuOc 
hi khoá XV, di biu HDND các cp nhim ki 2021-2026 phãi dáp irng tiêu 
chun quy djnh tai  Lut T chrc Quc hi và Lust To chüc Chinh quyên dja 
phuo'ng; dng thai, phài có trInh d, näng 1irc và diêu kin thirc hin nhim 
viii cUa dti biu Quc hi, dti biu HDND. 

1.3. Các dng chI dir kin giri thiu lam länh do chü ch& (bI thu, phó 
bI thu cp Uy; chü tjch HDND, chü tjch UBND) cp trên ngoài vic dáp 
t'rng tiêu chun chüc danh theo quy djnh, cn kinh qua länh dao  chü chôt cap 
dui trçrc tip (tric tru'ô'ng hcrp là can bç5 diu dç5ng, luán chuyên). Truang 
hçp dc bit, nu nhân sir chua kinh qua lãnh do chü ch& cp dini trrc tiêp, 
thI cp üy trirc tip quàn l can b phâi báo cáo v ngun can b cüa dja 
phuo'ng, cci quan, dan vj; dánh giá, nhn xét v phm cht, nãng 1rc, uy tin 
di vi nhân sr và d xut cp cO thm quyn xem xét, quyt dnh. 

1.4. Di v9i nhtrng dng chI khi thçrc hin quy trInh cong tác can bt nu 
chua bão dam mt s tiêu chun, diu kin theo Thông báo Kt 1un sé 43-
TB/TW ngày 28/12/2017 cüa BO ChInh trj thI các cp üy phài tin hành rà 
soát k lu&ng, xü l dirt dim theo tinh thin Kt lun s 48-TB/TW ngày 
26/4/2019 cüa Ban BI thu và các quy djnh lien quan trui9c khi xem xét gió'i 
thiu nhân sr tham gia cp üy các cp. 

1.5. V tiêu chun trInh do l luân chInh tn 

Nhân sr dugc giii thiu tham gia cp üy các cp phài có bang t& nghip 
l lun chinh trj di vth tirng di tuçing, chirc danh theo quy djnh. 

Truang hçp khOng dugc cp bang l lun chInh trj thi phài: (i,) Thuc 
dOi tuçrng dugc cong nhn có trInh d 1 lun chInh trj theo Quy djnh s 
12/QD/TC-TTVH, ngày 09/01/2004 cüa Ban T chirc Trung uang và Ban Tu 
tuang - Van hóa Trung uang (nay là Ban Tuyên giáo Trung uang) truó'c ngày 
16/9/2009; (ii) Dugc cp giy xác nhn trInh d l lun chInh trj tuang duang 
theo Quy djnh s 256-QD/TW, ngày 16/9/2009 và KAt 1un s 25-KL/TW, 
ngày 28/12/20 17 cUa Ban BI thu (di vó'i can bç5 cong tác trong lcc lu'cxng vi 
trang); Cong van s6 2045-CV/BTCTW, ngày 29/12/20 16 cüa Ban T chirc 
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Trung iicing; Thông báo s 389/TB-HVCTQG, ngày 08/5/2017 cUa H9c vin 
Chinh trj Quôc gia Ho ChI Minh. 

2. D tuôi cap üy viên 

2.1. V d tui tham gia cp üy, chinh quyn, M.t trn t quc và các 
doàn the chInh trj x hi thirc hin theo K& 1un 60-KL/TW cüa B Chinh trj 
và Huâng dn 26-RD/BTCTW cüa Ban Th chüc Trung uong, cii th: 

- D tui tái cü chInh quyn It nh.t là 30 tháng và thoi dim tinh d tuM 
tái cü chinh quyn là tháng 5/2021. Nam sinh tháng 11/1963, nü sinh tháng 
11/1968 trâ 

lai 
diây (tric các trw&ng hcrp dtrcrc kéo dài th&i gian cong tác nhw 

dO'i vái nam). 
p• r A A P A X. X A • - Doi vrn can b, cong chixc cap xa: d9 tuoi lan dau tham gia cap uy, 

chinh quyn, MTTQ và các doàn th chinh trj - xã hi It nh.t trçn 1 nhim 
ks', d tui tái cü it nht phài tü 1/2 nhim (30 tháng) trâ len tai  thai dim 
dai hi hotc b.0 ci cüa mi th chirc (tInh theo tháng) và có dü phm chit, 
nãng lrc, uy tin, slTc khOe dáp 1rng yêu câu nhim vii 

- D tui nhân sir giâi thiu tái cü cp Uy cp Co sô nhim k3 2020-2025 
it nht là 30 tháng và th?yi dim tInh d tui tái cir là tháng 4/2020: Nam sinh 
tháng 10/1962, nU sinh tháng 10/1967 trâ lai  day. 

- Di vi nhUng ngui không là can b, cong chüc c.p xä ('ngzthi hogt 
d5ng khOng chuyên trách, can bç5 nghi huu, nghi chl dç5...): d tuôi ln dâu 
tham gia c.p uS' không qua 65 tui (tInh theo tháng) tai  thii dim dai  hi. 
Can cir vào tInh hInh, d.c dim ci th cüa dja phuo'ng, ban thumg vii huyn 
üy, thành Uy quy djnh d tui tái cir c.p üy d6i v9i ngui hoat dng không 
chuyên trách cho phü hqp, nhân sir tái cir phài có dü phrn ch.t, nãng lirc, uy 
tin, süc khOe dáp lrng yêu câu nhim vii. 

2.2. V d tui tái cir c.p Uy di vOi mt s trueing hçip d.c thU (ngoài 
các chtc danh nêu tqi khoán 2.5, Dkm 2, Phy lyc 2, KI hoçzch 71-KH/TU 
cia Ban Thw&ng vy Tinh iy),  cii th: Bi thu là thU tru6ng, phó bi thu cap Uy 
chuyén trách trong dâng b cUa co quan dãng, chinh quyn, MTTQ, doàn th 
chInh trj - xã hi, don vj sr nghip; các dng chi tái cü c.p Uy trong dàng bO 
quân sir, cong an (tinh, huyn) và dãng b B di Bién phông tinh; phó bi thu 
dãng Uy là tng giám d6c các t.p doàn, tng cong ty và t6 chi.rc tài chInE và 
các ngân hang thucing m.i nhà nithc (hoIc nhà nzthc có c phcn chi phi) 
con tui cong tác tir 01 näm (12 tháng,) tr& len, nu có dU phrn chit, nàng 
lirc, uy tin, süc khoê, hoàn thành t& nhim vi trâ len và duçic c.p có thm 
quyn b nhim dng S' thI có th xem xét tip tiic tham gia cp uS' nhim  kS' 
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2020-2025 cMn khi áü tui nghi hiu. 

2.3. V vic xác djnh tui cUa can b, dlâng viên khi không có sir thng nMt: 

- Nu tui cüa can b, clang viên không tMng nht trong h sa, thi xác 
diinh theo Hixóng dn s 01 -HD/TW, ngày 20/9/2016 và Thông báo so 13-
TB/TW, ngày 17/8/20 16 cña Ban BI thu; Cong van sé 190 1-CV/BTCTW, 
ngày 05/12/2016 cüa Ban T chüc Trung rnYng. 

- Trithng hçip h sa cña can b, clang viên chi ghi näm sinh và không xác 
ctjnh duçc ngày sinh, tháng sinh thI thai dim xác, dijnh tui dê tham gia cap 
ñy và thirc hin chinh sách di vói can b là ngày 01 và tháng 01 cüa näm 
sinh ghi trong hi so. 

3. Co cu, s ltrçrng cp u viên, üy viên ban thithng vui và phó bI thur 
cap üy 

3.1. V co cu: 

- Ca cu cp u viên, üy viên ban thuing vçi cp üy các cp thirc hin 
theo quy dijnh nêu tai  Chi thj 35-CT/TW cüa B ChInh trj, K hotch s 71-
KRITU cüa Ban Thung v Tinh üy; thçrc hin nghiêrn ca cu 3 dtUi di 
vcn cap uy cap tinh, cap huyçn, phan diau: Duoi 40 tuoi tu 10/0 tra len; tu 40 
dn 50 tui khoãng 40% ± 50%, con iai  trên 50 tui. Di vth cp xã, phn 
du: DuOi 40 tui ttr 10% tth len; tü 40 dn 50 tuM khoãng 50%±60%, cOn 
lai trên 50 tui 

- Can cü vào cttc dim, tInh hInh và yêu cu nhim vi chinh trj cüa dija 
phuang, ca quan, don vi và die bâo dam sr lãnh dao  toàn din cüa cap üy di 
vâi nhUng dija bàn,. 11th vtrc quan trQng; ban thung vi cap üy xác djnh co 
câu cap üy cüa cap rnInh và djnh hrn5ng cho cap duOi theo phuong châm: 
Phài coi tr9ng chat lung cap üy, khOng vi ca câu ma ha thâp tiéu chuân, diêu 
kin và không nht thit dja phuong, ban, ngành nào cling phâi có nguOi 
tham gia cp üy. 

- Di v9i nhing dja phuong có don vj cUa b di biên phOng tinh dóng 
trên dja bàn theo tinh thin Nghj quyt s 33-NQ/TW ngày 28/9/20 18 và Quy 
djnh s 59-QD/TW ngày 22/12/2016 cüa B Chinh trj, nu b trI co cu b 
di biên phông tham gia cp üy thI ban thuing vii huyn üy chü trI, phi hgp 
v6i Ban Thumg viii Dâng üy B di Biên phông tinh bao cao Ban ThuOng vii 
Tinhüy xem xét, quyt djnh. 

- DOi vâi nhftng fbi thI diem hqp nhât mt so co quan giüp vic cüa cap 
Uy vii cci quan chuyên mon cüa chInh quyên co chüc nãng thim vii tuong 
dong hoac thirc hiçn chuc danh truong ban dan van  dong thai la chu tch 
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MTTQ thI ngoài Co CâU 01 dông chI üy viên ban thuàng vi cp üy có th 
xem xét, Co c.0 01 dng chI cp phó ('nç5i vy, thanh tra, MTTQ,) tham gia cp 
üy cüng cap. 

- TST ! can b tré, can b ni tham gia cap Uy và dôi mOi cap üy di vâi 
dãng b lirc luçmg vU trang, th?c hin theo huóng d1n cUa Quân Uy Trung 
uong và Dãng Uy Cong an Trung uong. 

- TS'  1 can bO tré, can b nü và dôi mâi cap Uy diôi vci các dàng b Khôi 
Doanh nghip tinh, KMi các Co quan tinh, Tng Cong ty c phn Dt May 
Nam Djnh: phn thu thçrc.hin nhix di vâi dâng b cp huyn. 

3.2. V s 1uçng cp Uy: 

- D6i vái c4p tinh: Thuc hiên theo Khoán 1, Muc I, Phu luc 3, K hoach 
71 -KH/TU cUa Ban Thithng vi Tinh Uy. 

- Dt4i vái c4i huy  cAn và tu'olig du'oiig: Thrc hin theo Khoãn 2, Miic I, 
Phi liic 3, K hoich71-KH/TU cUa Ban Thuông v Tirth Uy. 

- Di vOi clang b co sô: Thrc hin theo Khoãn 3, Mçic I, Phi,i 1ic 3, K 
hotch 71-KH/TU cUa Ban Thuàng vi Tinh Uy. 

- Dii vói nhftng clang b cap xã và trnmg dumg thrc hin vic hçip nMt, 
sap nhp thI s krng c.p Uy viên, Uy viên ban thumg v1i, phó bI thu, Uy viên 
UBKT c.p Uy tti than dim hgp nh.t, sap nhp có th nhiu hoTi so vOi quy 
drjnh nhung ti da không qua s luqng hin có ('trir các dng chI dën tudi nghI 
huu, nghi cong tác hoIc chuyn cOng tác khác); tuy nhiên, di vâi nhUng clang 
b có khó khän trong vic sp xp, b tn can b thI chm nMt sau 05 näm k 
tr ngày thành l.p t chüc clang mâi phâi thirc hin s lugng theo quy djnh. 

3.3. V s lung phó bI thu cap Uy: 

So lixgng phó bI thu cap tinh, cap huyn, cap co sâ: Thirc hin theo 
Khoàn 1, Khoán 2, Khoân 3, Miic I, Phii liic 3, K hoach 71-KHITU cUa Ban 
Thrnmg viii Tinh Uy. Riêng s lugng phó bI thu c.p Uy cUa cac M chüc clang 
trong Cong an than dan thirc hin theo Quy djnh s 1 92-QD/TW ngày 
18/5/2019 cüa B ChInh trj. Di vâi clang b thirc hin thI dim chU truong bi 
thu c.p Uy dng thai là chU tjch UBND, thI tip tic co câu 02 phó bI thu phi 
trách cong tác quan trQng cUa c.p üy theo quy djnh. 

4. Trinh tir thirc hin quy trinh nhân siy cp ily và s dir 

4.1. V trInh tir: Tiu ban than sir xây dimg dii thão phuong huóng than 
sir cp Uy (theo phii 1iic s 1 cUa Hung thn nay), báo cao ban thuang vç1 cp 
üy xem xét và trInh c.p Uy biu quyt thông qua. Trên co s& phuong huó'ng 
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nhân sir dã dtrgc cp Uy thông qua, thrc hin quy trInh nhân sr di vó'i các 
dng chi tái cir cp üy, ban thuOng vçi, bI thu, phó bi thu, Uy viên UBKT, chU 
nhim UBKT cp Uy trrn9c; khi dã xác djnh duçc so luccng các dông chi tái 
cir theo quy djnh v tiêu chun, diu kin, quy trInh, sau do tiêp tc thirc hin 
quy trInh nhân sir di vó'i các ding chI 1n dâu tham gia cap Uy, ban thuOng 
vçi, hi thu, phó hi thu, üy viên UBKT cp ñy; dông thi dr kiên phucing an 
nhân sir cp üy dam nhim các chic danh lãnh do HDNID, UBND và 
Tnr&ng, Phó doàn dai  biu Quc hi. 

4.2. V s du: Cp üy thào 1un, quyt djnh s du tix 10-15% so vói tng 
s cp üy viên, üy viên ban thu&ng vii, üy viên UBKT cap üy ducc cap có 
thm quyn phân bó truc khi t1c hin quy trInh gii thiu nhân sir theo quy 
djnh. Di vâi nhimg noi có s luç'ng tiir 3±5 Uy viên thI s du ti da là 1 dng 
chI. Trung hqp & cui danh sách giói thiu CO tü 02 ngu&i tr& len cüng có s 
phiu giâi thiu bang nhau thI xem xét dua Ca VàO danh sách d giói thiu v&i 
di hi dãng b. Nu kt qua gió'i thiu chua dtt t' l s du dä dugc cp üy 
thông qua, thI cp üy tip tiic quy trInh gi&i thiu cho dn khi bâo dam s du 
theo quy dijnh. 

5. Thtyc hin bâu dr trong diii hi 

5.1. Vic rng cir, d cir trong di hi thrc hin theo Quy ch bu cir 
trong Dâng và các van bàn hin hành lien quan. 

5.2. Tru&ng hçip danh sách bu ccr bi thu, phó bi thu cp u không dung 
vó'i dê an nhân sir dã du9'c cp üy cp trên trirc tip thông qua thI ban thu&ng 
vçi cap üy khóa m&i kjp thai báo cáo xin kin chi do cüa cp üy cp trén 
trirc tiêp có thâm quyn; sau khi có kin chi do mói tip tiic tin hành bu 
cü bi thu, phó bI thu hoc dirng vic bu cü bI thu, phó hi thu cp üy tti dii 
hi d tip tiic chun bj. 

5.3. Tru&ng hcip dng chi dugc dir kin giâi thiu d bu gitr chirc chü 
thim UBKT cap üy không trüng cir vào cp u, ban thung vçi hoc UBKT 
cp üy cUng cp, thI cp u khoá m&i báo cáo, xin kin chi do cüa cp üy 
cap trén cO thâm quyên và tham khão kin cüa UBKT cp üy cp trên v 
phuang an giâi thiu nhân sr m&i hoc dê xuât tam  drng vic bu chirc danh 
chñ nhim UBKT d tip tiic chun bj. 

5.4. Nhing noi thI dim dai  hi trçrc tip bu bi thu cp u (gem cá c4p 
cc' th) thirc hin theo tinh th.n Hu&ng dn s 34-HD/BTCTW, ngày 
08/10/2009 cüa Ban T chirc Trung uang. 
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6. Co cu, s lirçrng t1ti biu dij c1ti hi cp trên 

D nâng cao ch.t hrqng dai  biu dr di hi trong vic thâo 1un, dóng 
gop vao các ni dung quan tr9ng cüa dai  hi; các cp üy can cir vào s krng 
dai biêu dirçc phân bô và tInh hmnh, dc dim cii th cüa dja phuang, Ca quan, 
dan vj tin hành xác djnh ca cu, s lucing dai  biu cii th bâo dam can di, 
hài hôa, phU hçip v thành ph.n, giài tInh; tang s krçing dai  biu  dai  din cüa 
các ngành, linh vrc quan trng. 

7. Cong tác quy hoich, chun bj nhân sir cp üy các cp 

Cp üy các c.p lãnh dao,  chi  dao  cong tác quy hoach can b và chun bj 
nhân sir cp üy thirc hin dung theo tinh th.n Chi thj 35-CT/TW cüa B 
ChInh trj, K hoach 71-KH/TftJ cüa Ban Thuôrng vi Tinh üy và các quy djnh 
hin hành; dng thôi, quan tam, chü mt s ni dung, yêu cu sau: 

7.1. Cüng vâi vic thirc hin cong tác quy hoach theo djnh kS',  các c.p 
üy, t chüc dàng tp trung chi dao  thirc hin cong tác rà soát quy hoach can 
b vào Qu IV/2019; trong do, 1y quy hoach c.p Uy lam ca si d quy hoach 
các chüc danh lãnh dao,  quán 1; chü trçng quy hoach chüc danh nguài dung 
d.0 cp üy, chInh quyn, MTTQ và các doàn th chInh trj - xã hi; dng thôi, 
dc bit quan tam quy hoach di vâi can b trê, can b nU O các cap dé tao 
ngun can b và thirc hin chü truang di mâi c.p üy theo tinh than Chi thj 
35-CT/TW cüa B ChInh frj và K hoach 71-KR/UI cüa Ban Thu&ng vii 
Tinh Uy. Ban Thuôrng vii Tinh üy diu chinh thii gian hoàn thành Cong tác 
quy hoach c.p huyn và tuang duang trong tháng 11/20 19; cap tinh trong 
tháng 12/2019. 

7.2. D chu.n bj mt buâc nhân sir cp üy nhim k 2020-2025, các cp 
üy, t chirc dãng cn chU dng thirc hin diu ding, luân chuyên, phân công, 
b trI can b theo sat d an nhân sr c.p üy dã duc thông qua; trong do quan 
tam lãnh dao,  tang cung can b cho nhüng nai con thiu hoc có phuo'ng an 

diu dng, phân cOng cOng tác khác di vâi nhân sir ngay sau dai  hi; tp 
trung lânh dao,  chi  dao, xu 1 düt dim di vai nhttng nai ni b có biéu hin 
m,t doàn kt hoc cO dan thu khiu nai,  t cáo phüc tap,  kéo dài... 

7.3. COng tác nhân sir phãi thirc hin dung nguyen tic, ca c.u, s luçing, 
tiêu chun, diu kin, quy trInh nhân sir theo quy djnh; báo dam ch.t chë, 
dng b, dan chü, khách quan, cong tam, cOng khai minh bach;  phát huy trI 
tue, trach nhim cüa t.p th& ngithi dirng du c.p üy và can b, dáng viên; 
thirc hin nghiêm vic kim soát quyn 1irc trong cong tác can b, chng chay 
chüc chy quyn theo tinh th.n Quy djnh s 205-QD/TW ngày 23/9/20 19 cüa 
B ChInh trj. Dng thai, phái dc bit coi tr9ng vic nâng cao chit 1uçng cap 
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üy các c,p; chit lugng, hiu qua vic rà soát, hra ch9n, giài thiu, thrn dnh, 
xác minh và kt 1un rO, chInh xác nhftng vn dé ye tiêu chuân cap üy, tiêu 
chun chInh trj, các ni dung lien quan den nhân si.r trucc di hi. 

7.4. Thirc hin thng nht chü truang bI thu cp üy cp huyn và tuang 
duGng không gift chirc vçi qua 2 nhim k' lien tip ('tà' 8 nám tr& len,) tai mt 
dja phuo'ng; dng thO'i thrc hin chü truang nay & cp xà. fMi vói các dng 
chI thuc dM tucing nay, có th diu dng, phân cong gift chüc vii bI thu cap 
u 6' dja phuang khác hoc b trI cong tác thIch hçip vào th6'i dim truâc hoc 
sau dai  hi dâng b các cap. 

7.5. Các dng chI không tham gia cp u nhim k 2020-2025 thI thôi 
dam nhim các chirc danh lãnh dao  co quan Nhà nuOc, MTTQ và các doàn 
th chInh trj - xã hi có co cu tham gia cp Uy ngay sau dai  hi. Riêng di 
vâi các chCrc danh länh dao  HDND, Tru6'ng, Phó doàn Dai  biêu Quc hi, 
nu Co nhân sr thay th là Di biu Quéc hi, di biu HDND thI thirc hin 
vic thay th; tru6'ng hçp nhân sr duçc chun bj thay th chua là Dti biu 
Quc hi, dai  biu HDNID thI có th d dng chI duang nhim tip tiic Cong 
tác dn ht nhim k 2016-2021. Nhftng dng chI dü diu kin tái Cu nhung 
không trñng c1 cp Uy khóa mâi thI cp cO thm quyn quàn l can b có 
trách nhim phân công, b trI cOng tác phü hp vói yêu cu, tInh hInh c th 
cüa dja phuang, ca quan, dan yj•  

7.6. Thic hin drng yiêc b sung cp üy vien, üy yien ban thuO'ng vv 
cp üy các cp nhim ki 20 15-2020 tru6'c 06 tháng tInh dn th6'i dim dai  hi 
6' mi cp theo Chi thi 35-CT/TW cüa B ChInh tn và K hoch 71-KHITU 
cüa Ban Thu6'ng vv Tinh üy (tInh theo thai dié'm ca iy có van ban d ngh. 
DM vó'i nhftng xa có d an sap nhp theo chü trixang cüa Dáng, Quc hi, 
ChInh phü yà cüa tinh thi dung yiêc b sung khi xây drng d an. Vic b 
sung cp üy viên, üy vien ban thuOng vv cp üy dja phuang di y6'i can bô 
1irc 1ung vu trang ('Quan dç51, Cong an) thrc hin theo yeu cu, nhim vv cv 
th cüa B Quc phOng và B Cong an. 

7.7. Trong xem xét, thm djnh nhân sr cn chü tin hành rà soát, thm 
tra, thm dlnh  k5 luO'ng v quy trInh, tieu chun, diu kin, phm chit, näng 
1irc, uy tin cüa nhân six theo quy dijnh, nht là kt qua cOng tác, san phm cv 
th tu du nhim k dn nay; rà soát k5 tiêu chun chInh trj theo Quy djnh s 
126-QD/TW, ngày 28/02/2018 cüa B ChInh trj và Huóng dan s 19-
HD/BTCTW, ngày 12/9/20 19 cüa Ban T chüc Trung uo'ng và các quy djnh 
hiên hành. 

- Trên co' s6' kt qua rà soát, b sung quy hoach can b theo K hotch 
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71-KHITU cUa Ban Thi.rè'ng vi Tinh üy, yêu cu v trInh d chuyên mon di 
vâi nhân sir d kiên giri thiu tham gia cp Uy cp tinh, cp huyn, cp xã 
nhim ki 2020-2025: Thuc hiên theo tinh thin Kt luân 60-KL/TW cüa B 
ChInh trj, Hurng dk 26-FTD/BTCTW cüa Ban T chüc Trung uoiig và theo 
Dim 3.1, Khoãn 3, Mic II và Phi,i liic 1 trong K hoach 71 -KH/TU cüa Ban 
ThuO!ng viii Tinh üy; 

- Nhüng dng chI khi duçic tuyn diing, b nhim, gii thiu mg Cu 
chua bâo dam mt s tiêu chun, diu kin theo Thông báo Kt 1un s 43-
TB/TW ngày 28/12/20 17 cüa B ChInh trj thI các cp üy phãi tin hành rà 
soát, xir 1 dirt dim theo tinh thn K& 1un s 48-TB/TW ngày 26/4/2019 
cüa Ban BI thu và các quy djrih lien quan triiâc khi xem xét giâi thiu nhân 
sr tham gia cp üy các cp. 

- DOi vâi nhân sir cong tác 6' mt so dja bàn, linh vrc lien quan den quân 
1 kinh t, tài chInh, tài san, dt dai, tài nguyen, doanh nghip... hoc dang 
trong qua trInh thanh tra, kim tra, kim toán eüa c quan chirc näng chua kt 
1un; ngoài vic giao cci quan ehüc näng thrn djnh theo quy djnh, ban 
thu6'ng vii cp Uy can cir tInh hInh thrc t có th chi dao  gui 1y them kin 
thm tra, xác minh cUa các ca quan chüc näng lien quan (Ni chInh, COng an, 
Thanh tra, c.p tren trirc tip di v6'i ngành d9c hoc tài chInh, kim toán, 
thug...) cho phü hqp v6'i tmg di tuçing cii th. 

7.8. Các cp Uy cáe cp cn chü dng, kiên quyêt sang l9c, không dê lQt 
vào cp u' khoá m6'i nhüng nguô'i có nhttng biêu hin nêu tai  Diem 3.1, Mc 
3, Phn II, Chi thj 35-CT/TW cüa B ChInh trj; Dim 3.1, Miic 3, Phn II, K 
hoach 71-KHITU cüa Ban ThuOng vçi Tinh üy, nhung không d sot nhüng 
nguè'i có due, có tài, eó uy tIn trong dãng và trong nhân dan. Dng th6'i chñ 
dng lam tht cong tác chinh trj, tu tu6'ng trong vic b trI, sp xp, quan tam, 
tao diu kin d6i v6'i cáe dng chI c.p u' viên không tái cu cp khoá mâi 
theo tinh than Chi thj 35-CT/TW cUa B ChInh trj; K& lun 64-KL/TW ngày 
28/5/20 13 cUa Ban Chip hành Trung uang (khóa XI); Quy djnh cUa ChInh 
phU v ch d, chInh sách d6i vâi can b hoat dng ehuyén trách khOng dU 
tui tái cü, tái b nhim vào cp uST, eác ehüc danh lãnh dao  ca quan nhà 
nu6'c, MTTQ, các doàn th chInh trj - xä hi và Hu6ng dn nay. 

7.9. Cp u triu tp dai  hi chi xem xét giái quyt dan thu khiu nai,  t 
cao (co danh) lien quan dn nhân sir nu don, thu do gui dn c.p u truâc 
ngày khai mac dai hi 25 ngày lam vic ('d6i vó'i cap xã và twang dwo'ng), 30 
ngày lam vic (do'i vó'i carp  tin/i, carp huyn); nu gui dn cp u triu tp di 
hi sau th6'i han  neu trên thI chuyn cho c.p u khoá mâi xem xét, giãi quyt 
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theo quy djnh. 

8. Ho so' nhân sr cap üy 

8.1. Danh mic h so' nhân sr thrc hin theo quy dijnh nêu ti Phân II, 
Phii 1iic 4, K hoach 71-KHITU cüa Ban Thuô'ng V%J Tinh üy. Trong do, yêu 
cu nhân sr kê khai trung thirc, chInh xác, dy dü ni dung nêu ti các miic 
va phài duçic cp CO th.m quyn xác nhn ('hoc ch&ng thyv,) theo quy djnh. 

8.2. Trurng hgp nhân sir có bang tin s5, thtc s5, d.i bce do co sO' dào to 
nuOc ngoài hoc Co sO' dào to trong nuâc lien kt vâi nuOc ngoài câp(khong 
thuç5c din cü', tuyn cza cc" quan Nhà nuó'c Co thâm quyen) phâi có giây nhn 
cüa Cic Quàn 1 cht lugng, B Giáo diie và EDào tto theo quy djnh. 

8.3. Trixing hçp bàn nhn xét cüa cp Uy noi cu trü không dung vói noi 
nhan sx dang sinh s6ng thI nhân six phãi xác nhn li theo quy dijnh; dôi vO'i 
nhân si.r cO vç (chng), con dang hc tap,  lam vic O' nuO'c ngoài, lam vic 
cho các t chüc quc t thI nhân sir phài có van bàn báo cáo, giài trInh và 
duge cp üy có thrn quyn noi cOng tác xác nhn theo quy djnh. 

8.4. Các cp üy gfri d an, h so' nhân sir cp üy nhim k 2020-2025 It 
nht truác 20 ngày lam vic tInh dn thO'i dim dr kin khai mac dai hi dàng 
b (du'crc tInh tii' thai dim cá'p zy c4p trên tri!c tiép nhan  du'crc d an ha so' 
theo du'&ng buii din). 

9. To chfrc thirc hin 

Can cü Chi thj 35-CT/TW cüa B ChInh trj, K hoach 71-KH/TU cüa 
Ban ThuO'ng vi Tinh Uy và Huóng dn nay, ban thuO'ng vii huyn ñy, thành 
üy, dàng üy trrc thuc tinh tin hành các cong vic sau: 

9.1. Xây dirng k hoach thirc hin a cp mInh; quy djnh, huO'ng din, 
kiêm tra cong tác chun bj nhân sr cp üy, thO'i gian tin hành dai  hi và 
phân cOng üy vien ban thuO'ng v1i, cp Uy vién theo dOi, chi dao dai hi các 
dàng b cp dixâi. 

9.2. Tp trung sir lãnh dao,  chi  dao  cüa cp Uy cbun bj that  t& dti hi 
diàng b các cp, trong do d.c bit cbü di vO'i dãng b ma trén dja bàn 
dang có tInh hInh phüc tap v an ninh trt tçr; ni b mt doàn kt hoc CO vi 

an, vi vic bj diu tra, khO'i t, dang trong qua trInh thanh tra, kim tra, kim 
toán lien quan dn can b cüa dja phuo'ng, co' quan, doii vj ma du 1un, dãng 
viên và nhân dan quan tam, ban thuO'ng vii c.p üy cn tp trung länh dao,  chi 
dao, phi hgp các co' quan cbüc näng kt luan,  xü l dirt dim dM vO'i can b 
Co sai phm, khuy& dim. 
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Nhimg nai qua khó khän, chua th giài quyt dirt dim nhcmg vn d 
lien quan den cong tác nhân sir thI tin hành dai  hi vâi 3 ni dung, chua bu 
cap u khoá mó'i; vic nay ban thithng vii huyn üy, thành üy, dàng üy tnrc 
thuc tinh can can nhc than tr9ng, k5 1uOng truâc khi quy& djnh. 

9.3. Truè'ng hçp trong tháo lun nhân sir, nu kin cüa ban thung viii 
cap üy khác vâi biêu quyêt cüa ban chip hành dàng b, thI ban thuOng vi c.p 
üy phài báo cáo, xin kin Ban Thuô'ng vi Tinh üy; nu Ban ThuO'ng vi 
Tinh üy Co kiên chi dao  khác vOi biu quy& cüa ban chip hành dâng b, thI 
triu tp hi nghj ban chp hành dàng b d thào luan, tip thu và giâi trInh 
kin chi do cüa Ban Thng vii Tinh Uy và hoàn chinh d an nhân sir trInh 
dai hi. 

9.4. Can cü kêt qua biêu quyêt cüa hi nghj cap üy, ban thizO'ng viii cap 
üy tr%rc thuc tinh báo cáo Ban Thu&ng vi Tinh üy (qua Ban T cht'c Tinh 
iy) ye cong tác chuân bj nhân sir. Ni dung báo cáo phài lam rO, phân tIch 
k5: Cc dja bàn, linh WC Cong tác; cci cu 3 d tui, 1 di mâi cap üy; 
tST 1 can b tré, can b nU theo quy djnh; nhân sir dir kin giâi thiu tham gia 
cp üy, ban thuO'ng vii, bI this, phó bi this, UBKT, chü nhim UBKT cp üy 
nhim ki 2020-2025; phucing an kin toàn nhân si,r lãnh dao  các ca quan Nhà 
nuâc nhim k3t 2016-2021 ngay sau khi kt thüc di hi; dir kin nhân sir 
lãnh dao  HDND, UBND và lãnh dao  chU cMt cüa c.p üy 1rng cir d.i biu 
HDNID tinh nhim 2021-2026. Nu các chüc danh bI this, phó bi this cp 
üy duçic giii thiu có s dis thi báo cáo câ danh sách có s du d Ban Thu?mg 
vçi Tinh üy xem xét, cho kien. 

Can cü Chi thj 35-CT/TW cüa B ChInh trj, K hoach 71-KH/TU cüa 
Ban ThuOng vii Tinh Uy và Huó'ng dn nay, ban thung vi cp üy trirc thuc 
tinh huâng dn ci th d6i v9i c.p duci và däng k thii gian t chüc dai  hi 
dàng b c.p mInh trong tháng 3/2020 (qua Van phông Tinh üy, trz nhi?ng 
dciii vj dcii h5i dim câ'p huyn) d sp xp ljch t chirc dai  hi phü hp vói sir 
chi dao  cüa Ban ThuOiig vi Tinh Uy./. 

Nai nhn: T/M BAN TH1YOG VJ 
Bf THLJ' - Ban T chüc Trung ucng (d b/c), 

- Các d/c ur viên BCH dâng b tinh, 
- Các ban xây dirng dãng cüa Tinh ui', 
- Dãng doàn, ban can sr dáng; 1nh dao 

các sâ, ban, ngành, MTTQ và các doàn th tinh, 
- BTV các huyn, thành, dãng ur trirc thuc tinh, 
- Ltru Van phàng Tinh Uy. 
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QUY TRINH XAY D , \ 'III! I  IIJONG CONG TAC NIIAN SIr 
CAP Uy, BAN Till)' <P UY Nilh1M KY 2020 - 2025 

(Ban hành kern theo I-izthng dn s 03-HD/TU, ngày 08/11/2019 
cia Ban Thu'&ng vy Tinh iy,) 

PhuGng huó'ng cong tác nhân sir duc cp Uy thông qua triróc khi thirc hin 
quy trInh 5 brnrc theo P1w liic 4, Kê hoich 71 cña Ban Thung v Tinh üy 
(Riêng phuàng huó'ng cong tác nhân sir Uy ban Kiêm tra cap üy các cap th?c 
hin theo huóng dn cüa Uy ban Kiêm tra Trung ucTng). 

A. Cap tInh 

Tiu ban nhân sir Co trách nhim tham mu'u Ban Thuè'ng viii Tinh üy 
chun bj các ni dung, tài lieu sau: 

- Xây drng d? thâo báo cáo Tng kt cong tác nhân sir nhim kSi 2015-
2020, trong do tp trung dánh giá bôi cành, tInh hInh; kêt qua dt ducic, htn 
ch, yu kern; chi rO nguyen nhân, nhât là nguyen nhân chü quan, rCit ra bài 
h9c kinh nghim và d ra bin pháp khc phic trong nhim ti; 

- Dir kin s6 luçrng, ca cu cp u' nhim ki 2020-2025 theo tüng dja 
phuo'ng, ngành, linh c ciii th (Mâu 1 CC]); 

- Dr kin s luçing, cci cu ban thuO'ng vi,i cp üy nhim k 2020-2025 
theo tirng dja phuo'ng, ngành, linh vrc cii the (Mâu 1 Cc2,). 

Tharn mi.ru Ban Thung vi Tinh Uy t chCrc các hi nghj thçrc hin quy 
trmnh xây dirng phuong hu&ng cong tác nhân sir cap üy, ban thu6ng vi cap üy 
nhim kS' 2020-2025, cii th: 

(1).Bu'ócl: Tchá'ching1ijBan Thwôiigvy Tinh u(ln 1) 

Can cü Chi th cüa B Chinh trj, Hurng dn cüa Ban T chirc Trung 
uong, K hotch cUa Ban Thuô'ng vli TinE üy và báo cáo cüa Tiêu ban nhân 
sir, Ban ThuOng vii Tinh üy thão 1un, cho kin v các ni dung sau: 

- Thào 1un v Di,r thào báo cáo Tng kt cong tác nhân sir nhim k 
20 15-2020 và dir thào Dán nhan sr do Ban Chp hành Dãng b tinh nhim 
k 20 15-2020 trInh Dti hi Dàng b tinh thirn k 2020-2025; 

- Cho kin djnh hithng v: 

+ Dr kin s 1ung, ca cu cp u nEim k.St 2020-2025 theo ttrng dja 
phiro'ng, ngành, linE wc cii the (Mâu 1 CC]); 
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+ Di,r kin s krçxng, ca cu ban this6ng vi cp üy nhim k' 2020-2025 
theo thng dja phiicrng, ngành, linh vrc cii th (Mu 1 CC2). 

Tiu ban nhân slrr tip thu, tng hçp kin dóng gop cña các dng chI 
Uy viên Ban Thuông v,i Tinh üy, hoàn chinh d báo cáo Ban Thtthng vçi 
Tinh üy (lan 2). 

(2). Bu'óc 2: T chfrc h3i nghj Ban Thu'ô'ng vi TInh uj (1n 2) 

Can dr kt qua hi nghj Ban Thng vi Tinh üy (Mn 1) Va báo cáo cüa 
Tieu ban nhan sr, Ban Thuang vi Trnh uy thao luan, cho y kien ye cac n9i 
dung sau, truâc khi trmnh Ban Chp hành Dâng b tinh: 

- Dir thào báo 'cáo Tng kt cong tác nhân sir nhim k' 2015-2020 và dr 
thão Dê an nhân si,r do Ban Chip hành Dâng b tinh nhim kr 20 15-2020 
trInh Dai  hi Dàng b tinh nhim k' 2020-2025; 

r r 
- BO'phiêu cho kiênvê: 

+ Dr kin s& li.rçing, ca cu cp u nhim k' 2020-202 5 theo ti'xng dja 
phi.rmig, ngành, linh c cii th (Mâu 2 CC]); 

+ Dr kin s luqng, ca cu ban thu?mg vçi cp üy nhim k' 2020-2025 
theo trng dja phuxng, ngành, linh vrc ci,i th (Máu 2 CC2). 

Nguyen tàc: mi dông chI ch9n so lixçing và 1i1ra chn ca câu tham gia 
Ban Chap hành Dãng b tinh, Ban Thung vi Tinh üy theo sO krqng ma 
mInh 1ira ch9n. Ca câu nào dirge trên 50% các dông chI Uy vién Ban Thithng 

Tinh üi 1ra hçn thI dirçic dua vào danh sách d xin kin các dng chI 
Uy vien Ban Chap hanh Dang b trnh. 

*Lwu 5. 

- Tiu ban nhân sir tng hçip kt qua, báo cáo Ban Thung vi Tinh üy 
trithc khi báo cáo Ban Chip hành Dàng b tinh; 

- Nu kt qua giâi thiu cüa Hi nghj Ban Thuing vi Tinh üy (Mn 2) 
chua dii s luçing, cci cu cüa chIre danh nao thI Ban Thuông vçi Tinh üy tiêp 
tiic to chirc hi nghj dê xem xét, giâi thiu bô sung. 

(3). Bithc 3: T chá'c h3i nghj Ban Chip hành Bang b3 tinh 

Ban Thining vi Tinh üy t chüc hi nghj Ban Chip hành Dâng b tinh 
dê thào lun và biêu quyêt ye các ni dung sau: 

- Thông qua báo cáo .Tng kt cong tác nhân sr nhim k' 20 15-2020 và 
ci? thâo D an nhân sr do Ban Chap hành Dãng b tinh nhim k 20 15-2020 
trInh Dai  hi Dàng b tinh nhim k' 2020-2025; 
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Trên Ca sâ kt qua phiu giâi thiu Ca cu cña Ban Thu?mg vi Tinh üy 
(1n 2), Ban Chp hành Dáng b tinh thâo 1un và biêu quyêt: 

- So hr'ng, ca cu cp u nhim 2020-2025 theo ti'xng dja phuang, 
ngành, 11th vrc cii the (Máu 3 CCJ); 

- S luçrng, Ca cu ban thuô'ng vçi cp üy nhirn k 2020-2025 theo ti'mg 
dja phucmg, ngành, linh vçrc cii th (Mâu 3 CC2). 

Nguyen tic: mi dng chI ch9n s luçmg và lira ch9n Co cu tham gia 
Ban Chp hành Dâng b tinh, Ban Thumg vçi Tinh üy theo sO luçing ma 

A 7 A A o " • A P 7 P A rnrnh lira chçn. Co cau nao dt ti lçtren 50/o so phieu dong y cua cac diong 
chi Uy viên Ban Chp hành Dãng b tinh thI diva vào phucing huóng nhân sir 
die thrc hin các brn9c tiêp theo trong quy trInh nhân sir và trmnh tti Dai hOi 
Dàng b tinE nhim kS  2020-2025. 

Co cu nào duçic trén 50% các dngchI Uy viên Ban Chp hành Bang 
b tinh lira ch9n thI duçic dira vào Be an nhân sr trInh £)ai hOl Bang b tinE 
và thirc hin quy trInh nhân sir theo K hoach s 71 -KHITU cüa Ban Thithng 
viiTithüy. 

*Lwu,3 . 

- Tiêu ban nhân sir tOng hçip kt qua, báo cáo Ban ThuOiig vçi TinE Uy, 
Ban Chp hành Bang b tinh; 

- Nu ket qua giéd thiu cüa Hi nghj Ban Chp hành Bang b tinE chua 
dU s luçing, co câu cüa chirc danh nào thI Ban Thu?mg vii Tinh üy báo cáo 
Ban Chap hành Bang b tinh xem xét, gii thiu b sung. 

r 

B. Cap huyn và tu'oiig diro'ng 

Thirc hin quy trInh xây dirng phuang huâng cOng tác nhân si,r cp üy, 
ban thuôiig vi cp üy nhim ki 2020-2025 tuang tir nhu ô tinh. Can cCr 
Huóng dn nay, ban thung vii  các huyn üy, thành üy, dáng üy trirc thuc 
tinh huàng dn quy trInh xây dung phuong huing cong tác nhân sr i cap ca 
sâ trirc thuc cho phü hp. 
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TRINH T, MAU P I i 1 N QUY TRINH CONG TAC 
MIAN ST THE LV ' HOiCH SO 71-KHITU 

NGAY 15/8/2O1:J THU'NG \TJ  T!NH U'i 
(Ban hành kèin theo Hu'&ng dn so' 03-HD/TU, ngày 08/11/2019 

cia Ban Thu'ô'ng vi Tinh ñy) 

Can cir Chi thj s 35-CT/TW ngày 30/5/2019 cüa B Chinh trj, Huó'ng 
dn s 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2019 cüa Ban T chüc Trung uang; K 
hoach s 71-KH/TU ngày 15/8/20 19 cüa Ban Thutmg v,i Tinh üy, Ban 
Thuèngvi Tinh üy huóiig dn v trInh tir ni dung, miu phiu khi thrc hin 
quy trInh nhân sir nhu sau: 

I. TRINH T NQI DUNG 001 vOi NHAN S TM C1 

1. Bu'Oc 1: Hhi nghj ban thu*ng viii cp u (lin 1) 
A . A , Can cuvao tieu chuan, dieu kiçn, co cau, so luçing quy dnh va phuo'ng 

huóng cong tác nhân sçr duçc cp u thông qua; trên co si danh sách các 
ctng chI cp u duo'ng nhim, ban thumg vi cp uST rà soát, dánh giá tirng 
trung hp và xem xét, thông qua danh sách cp u viên, u viên ban thixông 
V11 cp uT, phó bi thu, bI thu cp u duo'ng thim dáp üng tiêu chun, diu 
kin tái cir cp u nhim k 2020 - 2025; danh sách chü tjch, phó chü tjch 
BDND, UBND dü diu kin tái cü IHDND, UBND nhim kST 202 1-2026 theo 
quy djnh d 1y kin giii thiu ô hi nghj can b chü ch& (tIc Máu 1 TC1 
dIn Mu 1 TC3) 

(2) Bu'óc 2: Hi nghj can b chü ch& (hç51 nghj dwQ'c tIn hành khi có It 
nhdt 2/3 sd ngzt&i dwcic triu tp cO m 

- Thành phn: theo K hoch s 71 -KH/TU cüa Ban ThuO'ng vii Tinh üy; 
A A P A V A . P V A - N91 dung: Lay y kien girn thiçu (bang phieu kin) theo danh sach nhan 

sir tái cü dä duçc ban thutmg viii cp u xem xét, thông qua buóc 1, gm: 

+ Danh sách các ding chi cp u viên duo'ng nhirn dü diu kin, tiêu chun 
tái c1 cp Uy khóa mó'i (Mu 2 TC1); 

+ Danh sách các dng chi üy viên ban thurng V%1 cp u diucing nhim dñ 
diu kin, tiêu chun tái cü ban thuô'ng vçi cap üy khóa mâi (Mâu 2 TC2); 

+ Danh sách nhân sr the chirc danh chü ch& cüa cp üy, HDND, UBND 
duoiig nhim dü diu kin, tiêu chun tái cir chic danh chü ch& cp üy, 



5 

FIDND, UBND khóa mâi (bI thu, phó bI thu cp üy; chü tjch, phó chü tjch 
HDND; chü tjch, phó chü tjch UBND) (Máu 2 TC3). 

*Lwu 5. 

- Kt qua kim phiu duçic cong b tai  hi nghj. 

- Nlhân sir duçc gió'i thiu, içra ch9n phái dtt ti 1 phiu dng trên 50% 
tong so di biêu có mt. 

- Tiu ban nhân sir Mng hçp danh sách nhtng dng chI dt ti 1 phiu 
dông trên 50% dê. dua vào danh sách d 1y kin a hi nghj Ban Chip 
hành Dáng b. 

(3). Bu'óc 3: IIi ngh ban chap hành dãng b (thn 1) 

Trên Ca s kt qua giai thiu nhân sr a buâc 2, ban chp hành dâng b 
tin hành thào 1un và giâi thiu nhân sij (bang phi eu kIn), danh sách gm: 

- Danh sách các dng cM cp uS' viên duang nhim dü diu kin, tiêu chun 
tái cir cp ñy khóa mói (Mu 3 TC1); 

- Danh sách các dng chI üy viên ban thumg vii cp uS' throng nhim dU 
diu kin, tiêu chun tái cü ban ththng vçi cp üy khóa mái (Máu 3 TC2); 

- Danh sách nhân sir các chirc danh chñ chét cña cp üy, HDND, TJBND 
duong nhiêm dü diu kin, tiêu chun tái cü chirc danh chñ ch& cp ñy, 
HDND, UBND khóa mai (bi thu, phó bI thu cp üy; chü tjch, phó chü tjch 
HDND; chñ tjch, phó chü tjch UBND) (Mu 3 TC3). 

*Lwu . 

- Kt qua kim phiu duçic cOng b ti hi nghj. 

- Nhân sr duçic giâi thiu, hra chn phâi dat  ti 1 phiu dng S' trên 50% 
tng s dai  biu triu tsp; 

- Tiu ban nhân sr tng hçxp danh sách nhüng dng chI dat  ti 1 phiu 
dng S' trên 50% d dua vào danh sách d 1y S' kin a hi nghj ban thuOng 
vi cp üy (1n 2). 

(4). Btthc 4: T chfrc hii nghj ban thirô'ng viii cp üy (thn 2) 

(4.1). Khão sat nhân siy (nu có): thirc hin các bu*c theo Phii li,ic 3, 
Htróng dan nay. 

(4.2). To chfrc Hi nghj ban thu*ng viii cap ily (1n 2) 

Trên ca sa kt qua giai thiu nhân sr a buâc 3 và kt qua khâo sat nhân 
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sir (nlu co) ban thtthng vii cp üy xem xét, bô phiu thông qua danh sách 
nhân sir tái Cu cp u, ban thuà'ng vii ep üy và các chrc danh länh dto chü 
cMt nhim k 2020 - 2025 d trInh hi nghj ban chp hành dâng b (lan 2), 

danh sách gm: 

- Danh sách các dng chi cp u viên divang nhim dü diu kin, tiêu chun 
tái ci cp üy khóa mói (Mdu 4 TC1); 

- Danh sách the &ng chI Uy viên ban thuô'ng vi ep u dirong nhim dü 
diu kin, tiêu chun tái cü ban thumg vii cp üy khóa mó'i (Máu 4 TC2); 

- Danh sáeh nhân sir cáe chüe danh chü ch6t cüa cp üy, FIDND, UBNID 
ducmg nhim dü diu kin, tiêu chun tái Cu chirc danh chñ ch& cp üy, 
FIIDND, UBND khóa md (bI thu, phó bI thu ep üy; chü tjch, phó chü tjch 
HDND; chü tjch, phó chü tjch UBND) (Máu 4 TC3). 

*Lwu3 . 

- Kt qua kim phiu duçcc cong b tai  hi nghj. 

- Nhân sir duc giOi thiu, lira ch9n phái dt ti 1 phiu dng trén 50% 
tng s dai  biu triu tap; 

- Tiu ban nhân sir tng hqp danh sách nhiing dng chi dt ti 1 phiu 
dông trên 50% dê thra vào danh sách d 1y kin & hi nghj ban chp 
hành dâng b (1n 2). 

(5). Bwó'c 5: Hui nghj ban chap hành dáng b (thn 2). 

- TrInh tu thirc hién: 

+ Phân t1c11 k& qua 1y phiu & các hi nghj. 

+ Xác minh, k& 1un nhUng vn d m&i nay sihh ('né'u co,). 

+ Tp th ban chp hành dâng b thâo 1u.n và biu quyt giái thiu nhân 
sir (bang  phi eCu kIn), danh sách gm: 

* Danh sách các dng chi cp u5 viên thrang nhim dü diu kin, tiêu chun 
tái cü cp üy khóa mói (Mu 5 TCJ); 

* Danh sách các dng chI Uy viên ban thumg v1i cp u duo'ng nhirn dü 
diu kin, tiêu chun tái cu ban thu&ng vi cp üy khóa m&i (Máu 5 TC2); 

* Danh sách nhn six các chüc danh chü ch& cüa cp üy, HDND, UBND 
duo'ng nhim dü diu kin, tiêu chun tái cir chüc danh chü cht cp Uy, 
HDND, UBND khóa mâi (bi thu, phó bi thu cp Uy; chU tjch, phó chU tjch 
HDND; chü tjch, phó chü tjch UBYD) (Máu 5 TC3). 
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*Lwu . 

- Kt qua kim phiu duçc cong b tai hi nghj. 

- Nhân sr dixçic gith thiu, 1ira ch9n phái dit ti 1 phiu dng trên 50% 
tng s dai biu triu tsp; 

- Tiu ban nhân sir tng hçp danh sách nhttng dng chi dat ti 1 phiu 
&ng trén 50% d dua vào danh sách tái cr; dng thi chun bj tài 1iu d 
th?c hin quy trInh di vOi nhân si.r 1n du tham gia cp üy. 

II. TRINTI TTI NQI DUNG DOI VO1 MIlAN SJ' LAN nAu THAM 
GIA CAP UY 

1. Bu'ó'c 1: Hui nghj ban thirông vi cp u ('thn 1) 

Can cü vào tiêu chun, diu kin, ca cu, s luçmg quy djnh và phuang 
hrn9ng Cong tác nhân sir duçic cp u thông qua; trên co sâ s luçmg, danh 
sách các dng chi cp u.viên, üy viên ban thuông viii cap üy; lãnh dao  chü 
cht cña cp üy, lãnh dao  HDND, UBND duo'ng nhim dü diu kin tái cr; 
trên co s danh sách quy hoch cp u, ban ththng vçt cp ñy nhim k' 2020 
- 2025, các chirc danh länh dao  ca quan nhà nrn9c nhim k 2021 - 2026; ban 
thumg vçi cp u' tin hành rà soát, dánh giá tmg truO'ng hçp và xem xét, 
thông qua danh sách dr kin nhihig nhân sr trong quy hoach dáp üng tiêu 
chun, diu kin dir kin gii thiu tham gia cp ñy, ban thumg v  cp ñy và 
các chirc danh länh dao  cp u' theo quy djnh d 1y kin giOi thiu c hi 
nghj can b chñ ch&. Danh sách gm: 

- Danh sách dir kin nhn sir 1.n du tham gia cp u khoá mth (Máu 1 Li)]); 

- Danh sách dir kin nhân six 1n du tham gia ban thithng vçi cp u 
khoá mâi (Mu 1 LD2);  

- Danh sách d kin nhân sir 1n du gill các chirc danh chü ch& cüa cp 
üy, länh dao HDND, UBND (bI thu, phó bI thu cp üy; chü tjch, phó chñ tjch 
H1DND; chü tjch, phó chü tjch UBND) (Máu 1 LD3); 

- Danh sách dir kin nhân sir trithng doãn, phó trithng doân dai  biu Quc 
hôi nhiêm k 2021-2026 (Máu 1 LD4,). 

('2) BwO'c 2: Hi nghj can b chü cht ('hi nghj dzrçic tin hành khi có It 
nMt 2/3 so' ngithi du'cic triu tap có mat,) 

- Thành phn: theo K hoach s 71-KHITU cüa Ban Thung vii Tinh ñy; 

- Ni dung: Ly kin giOi thiu (bIng phié'u kin) theo danh sách nhân 
sir dä duçic ban thuàng vii cp u xem xét, thông qua a buâc 1, gm: 
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+ Danh sách dir kik nhân sçr 1n du tham gia cp u khoá mâi (Máu 2 LD1); 

+ Danh sách dir kin nhân sir 1n du tham gia ban thuOng vçi cp u5 
khoá m61 (Mc'u 2 LD2); 

+ Danh sách dr kin nhân sir 1n du gitt các chüc danh chU ché,t cüa cp 
Uy, länh dao  HDND, UBND (bi thu, phó bI thu cp Uy; chü tjch, phó chü tjch 
HDND; chU tjch, phó chü.tjch UBND) (Máu 2 LD3); 

+ Danh sách dr kin than sir tnrông doàn, phó truông doàn di biu Quc 
hôi nhiêm ki 2021-2026 (Máu 2 LD4). 

- Nguyen tc giâi thiu, 1%ra ch9n: 

+ Mi thãnh viên duçc giOi thiu không qua ccx cu, sé luçing chirc danh 
theo quy djnh và xem xét, hra chçn, giâi thiu nhân s1r trong danh sách diä duçxc 
hi nghj ban thuông vii cp u thông qua 6' buâc 1 hoc có th giói thiu nhãn 
sir khác nhung phâi bâo darn dü tiêu chun, diu kin theo quy djnh. 

+ Nhân sir duçc 1ira ch9n, giâi thiu phãi dit ti 1 phiu dng tir 30% 
tng sé dti biu có rnt tr6' len và 1y tfs trén xuéng cho dü s lung theo quy 
djnh (tinh Ca s6' du' tir 10 15% so vó'i tdng so' câ uj viên du'cic phán bo' theo 
quy djnh). TruO'ng hçTp cui danh sách gi6'i thiu có thiu ngu6'i có sé phiu 
gi6i thiu bang nhau thI dua tt cá các dng chI duçic giOi thiu vào danh 
sách d gi6'i thiu 6' buóc sau. 

* Lu'u fl.  Tiki ban nhân sir tng hçxp danh sách nhttng dng chi dat  ti l 
phiêu dông trên 30% 6' mi chüc danh d dua vào danh sách ly kin 6' 
hi nghj ban chp hành clang b (ln 1). 

(3). Bu'óc 3: Hi nghj ban chp hành thing b (thn 1) 

Tren ccx s6' kt qua giâi thiu nhân sir 6' bu6'c 2, ban chp hành clang b 
tin hành thào luan và giâi thiu nhân sir (bngphieu kin), danh sách grn: 

- Danh sách dir kin nhân sçr 1.n du tharn gia cp uST khoá mói (Mu 3 LI)]); 

- Danh sách dir kiM nhân si,r 1n du tham gia ban thu6'ng vii cp u 
khoá rnói (Máu 3 LD2); 

- Danh sách di,r kiM nhân sir ln du giü các chüc danh chü ch& cüa cp 
Uy, thnh dao  HDND, UBNID (bi thu, phó bi thu cp üy; chü tjch, phó chü tjch 
HDND; chü tjch, phó chü tjch UBND) (Máu 3 LD3); 

- Danh sách dir kiM th sr truO'ng doàn, phó tmô'ng doàn dai  biu Quc 
hôi nhiêm k 2021-2026 (Máu 3 LD4). 
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* Nguyen tc giài thiu, 1ira ch9n: 

- Mi thãnh viên duçc gki thiu không qua ca cu, s krçTng chirc danh 
theo quy djnh và xem xét, lira chQn, gici thiu nhân sir trong danh sách dä 
duçic hi nghj can b chü ch& giâi thiu a buóc 2 hoc có th giai thiu nhân 
si,r khác nhung phài bâo darn dü tiêu chun, diu kin theo quy djnh. 

- Nhân sir duçic giâi thiu, 1ira ch9n phâi dat  ti 1 phiu dng trên 50% 
tng s dai  biu có mtt và 1y ttr trên xung cho dU s luç'ng theo quy djnh 
(tInh Ca s dir tir 10- 15% so vái tang s6 cap uj viên dircrcphân bó theo quy 
djnh). Trueing hçp cuôi danh sách giai .thiu Co nhiu ngrnii có so phiêu giâi 

thiu bang nhau thI dua tt câ các dng chI dirçic giai thiu vào danh sách d 
giói thiu a bixâc sau. 

* Lu'u : Tiu ban nhân sr tng hçp danh sách nhttng dng chI dtt ti 1 
phiu dng trên 50% d dua vào danh sách 1y kin a hi nghj ban 

9' 9 A thrang vi cap uy (lan 2). 

(4). Bithc 4: Tin hành khão sat nhân sty và t chfrc hi nghj ban 
thirô'ng vii cp üy (lan 2) 

(4.1). Tin hành khão sat nhân sty: thi,rc hin các btró'c theo Phti litc 
3, Hiró'ng dn nay. 

A r Al 9 A •? A (4.2). To chirc 1191 ngh ban thtroiig vi,i cap uy (lan 2) 

Trên ca sà kt qua giâi thiu nhân sir a bithc 3 và kt qua khão sat nhân 
sr ban thixông vi cp üy xem xét, bô phiu thông qua danh sách nhân sir ln 

A 9 9 A 9 I 9 

dau tham gia cap uy nhiçm ky 2020 - 2025 de trrnh hi ngh ban chap hanh 
dãng b (lan 2), danh sách gm: 

- Danh sách dir kin nhãn sir ln du tham gia cp u khoá mài (Máu 4 LDJ); 

- Danh sách dir kiên nhân si.r lan dâu tham gia ban thithng v'çi cap u 
khoá mói (Mu 4 LD2); 

- Danh sách dir kin nhân sir ln du gilt các chirc danh thu ch& cüa cp 
üy, länh dao  HDND, UBND (bI thu, phó bI thu cp üy; chñ tjch, phó chü tjch 
HDND; chü tjch, phó chU tjch UBND) (Mu 4 LD3); 

- Danh sách di,r kin nhân si,r truâng doãn, phó trurông doàn dai  biu Quc 
hOi nhim ki 2021-2026 (Mu 4 LD4). 

* Nguyen tc giâi thiu, lira ch9n: 

- Mi thành viên dirge giai thiu không qua ca cU, s luçing chire danh 
theo quy djnh và xem xét, lira ch9n, giâi thiu nhân sir trong danh sách dã 
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dugc hOi  nghj ban chp hành giói thiu & buó'c 3. 

- Nhân sçr ducic gió'i thiu, 1ira ch9n phái dat  ti 1 phiêu dông trên 50% 

tng s dai  biu duçc triu tp và 1y tir trên xung cho dü s lucing theo quy 
djnh (tInh cá sot  dii' tic 10 - 15% so vó'i king sO' cá uj viên dwcrcphdn bO theo 
quy djnh). Tnrng hcp cu& danh sách gió'i thiu có nhiu nguèi có so phiêu 
gi1i thiu bang nhau thI dua tt câ các dng chI duçic giói thiu vào danh 
sách d gifii thiu i bi.n9c sau. 

*Lwu 5. 

- Tiu ban nhân sir tng hçp danh sách nhtrng dng chi dat  ti 1 phiu 
dng trên 50% d dua vào danh sách 1y kin i hi nghj ban chap hành 
dàng b (1n 2). 

(5). Bithc 5: Hi nghj ban chp hành dãng b (thu 2,). 

- TrInh tr thuc hiên: 

+ Phân tich kt qua 1y phiu a các hi nghj. 

+ Xác minh, kt 1un nhtng vn d mai nay sinh ('né'u co,). 

+ Tp th ban chip hành dâng b thào 1un và biu quyt giâi thiu nhân 
sir (bngphkiu kin), danh sách gm: 

* Danh sách dci kin nhân sij 1n du tham gia cp u khoá mói (Mu 5 LI)]); 

* Danh sách dir kin nhân sir 1n du tham gia ban thuè'ng v cp u 
khoá mâi (Máu 5 LD2); 

* Danh sách dirkin'ithân sr 1n du giü các chüc danh chü ch& cña cp 
üy, 1nh dao  HDND, UBND (bI thu, phó bI thu cp üy; chü tjch, phó chü tjch 
1HDND; chü tjch, phó chü tjch UBND) (Máu 5 LD3); 

* Danh sách dci  kik nhân sir tnrang doãn, phó tnr&ng don dai  biu Quc 
hOi nhiêm k' 202 1-2026 (Mcu 5 LD4,). 

- Nguyen tc giâi thiu, 1ira chçn: 

+ Mi thành viên duçic giâi thiu khOng qua co' cu, s lugng chirc danh 
theo quy djnh và xern xét, 1?a  chçn, giâi thiu nhân sr trong danh sách dà 
duçc hi nghj ban thuäng vii cp ui thông qua 0' bu0'c 4. 

+ Nhân six dixcc 1?a chQn, giói thiu phâi dat ti 1 phiu dng trên 50% 
tng s dai  biu dugc triu tp và 1y tir trên xung cho dü s luçmg theo quy 
djnh (tinh cá sO' du' tic 10 - 15% so vO'i tO'ng  sot cd u viên du'crcphán bot theo 
quy djnh). Tru0'ng hçip có hai ngu0'i trâ len cüng có s phiu giâi thiu bang 



HUONGD •.•,YflP'1,,/1 OSATNIJANSTI 
THEO PHU LUC 4 o:O 71-KH/TUNGAY 15/8/2019 

CUA B ! ó G YJ TINH UY 
(Ban hành kern theo Hithng dái s 03-HD/TU, ngày 08/11/2019 

cza Ban Thwô'ng vy Tinh üy) 

A. Cp tinh: 

Trên cc so' kt qua gio'i thiu nhân sr & bu&c 3, Tiu ban nhân sr: 
nghj nhân sir hoàn chinh h sa; thành 1p các t cong the d tin hành khào 
sat nhân sir. 

Bu'ó'c 1. Tiu ban nhân sir yêu cu dja phuang, co quan, dan vj và Ca 
nhân nhân si,r hoàn chinh h sa, gm: 

(1). Sa yu 1 ljch (theo mu 2C/TCTW) do cá nhân tij khai (din thai 
dirn hin tçn) và co quan trirc tip quail 1 can b xác nhn; có dan ành rnàu 
kM 4x6 (chyp trong thô'i gian khóng qua 6 tháng,). 

(2). Bàn kiêm dirn 3 närn cOng tác gn nht; có nhn xét, dánh giá cUa 
chi b và xác nhn cüa dãng uS' ca quan nai can b cong tác. 

(3). Nhn xét, dánh giá cüa tp th länh dto ca quan, dan vj ho.c cüa 
c.p uS' hoc ban thu&ng vii cp u5' (ncri có ban thu'ôiig vy cap uj),) v: (1) 
Phm cht dio düc, liM sng, S' thüc t chirc kS'  1ut, doàn kt ni b; (2,) 
Näng hrc cong tác và kt qua thirc hin chüc trách, nhim vii trong 3 näm gn 
nMt; (3) Vic thirc hin Nghj quy& Trung hang 4 khoá XI, XII v xây dcrng, 
chinh dn Dãng và Quy ch nêu guang; (4) Uy tin và trin vçrng phát trin. 

(4). Nhn xét cüa chi üy ncci cix trü di v&i bàn than và gia dInh can bO. 

(5). Kt 1u.n cüa ban thu&ng vii cp uS', tp th lãnh do Ca quan, dan vj 
v tiêu chun chInh trj theo Quy djnh s 126-QD/TW, ngày 28/02/20 18 cüa 
Bô Chinh trj khoá XII. 

(6). Bàn kê khai tài san thu nhp theo mu ban hành kern theo Thông tir 
s6 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 cüa Thanh tra Chinh phü (lcj5 xác 
n/ian và ghi rô hQ ten vào tmg trang). 

(7). Bàn sao the van bang, chüng chi v trInh d bce vn, chuyên rnOn, 
nghip vi, iS'  1un chinh trj, ngoti ngU,... (co chi'cng thicc cza co' quan Co 
thdm quyn). 
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(8). Ban sao giy khai sinh (l1Qp li); triiing hçip giây khai sinh không 
bào dam theo quy djnh thI g1ri bàn sao l ljch dàng viên gc Co XC nMn cüa 
cap u cO thâm quyên. 

(9). K& 1un tInh trng sCrc khoê cüa Ban Bào v, chäm soc sue khoê can 
b tinh di vii can b thuc din Ban Thuông vçi Tinh üy quãn l; cüa trung 
tam y t cp huyn hoc Bnh vin Da khoa Trung tam tinh di vâi các can 
b khác (trong th&i hqn 6 tháng). 

Bithc 2. Sau khi tng hcp dy dü h so, Tiu ban nhân sir tin hành: 

1. Giao T giüp vic cüa Tiu ban nhân si,r kim tra, dM khcp và thm 
djnh h so nhân sir. 

2. Tin hành khào sat nhân sir: 

2.1. Giao Ban T chirc Tinh Uy xin ' kin thm djnh cüa the ban xây 
drng clang cüa Tinh üy và tin hành thm djnh tiêu chun chInh trj cüa nhân 
sir theo quy djnh. 

2.2. Thành 1p các t cong tác cüa Tiu ban nhân sir d tin hành ly 
kiên 6' ncii cong tác và nai cu trü cüa nhân sr: 

- Thành phn td cong tác: do 01 dng chi Lãnh dao  ban xây drng clang 
cña Tinh Uy lam th trumg; thành viên gm các dng chI lãnh dao,  chuyên 
viên các phông chuyên mon cUa CC co quan chuyên trách tham mini, giüp 
vic cüa Tinh üy. 

A A p 

- Thanh phan, ni dung lay y kien: 

(1). Tai  nai cong tác: ly kin gi6'i thiu bang phiu 6' hi nghj cña dja 
phiio'ng, co quan, don vj nai can b cOng tác ('Mu KS]) và ly kin chi u 
noi can b sinh hoat ('Máu KS2), thành phn cii th nhu sau: 

- Di. vài eác dng chI clang cong tác 6' s6', ban, ngãnh cüa tinh: ly 
kin tai  hi nghj tp the länh dto, cap u, can b COng chüc co quan noi can 
b cong tác; và chi u hoc chi bO ('nlukhóng cO chi u noi can bO sinh hoat 
(co th td ch&c chung 1 hi nghj nhwng My philu riêng theo ticng thành 
phn). 

- D& v6'i các dng chI clang cOng tác 6' MTTQ và cac doàn th chinh trj - 
xã hi tinh: ly kin tai  hi nghj Dãng doàn, Ban Thuông trrc (ban thu?mg 
vi di vâi các doàn th), can b cOng chuc co quan noi can b cong tac; a 
chi ur hotc chi b (nu không có chi ui) noi can b sinh hoat ('co th td chic 
chung 1 h5i nghj nhirng My phi iii riêng theo tfi'ng thànhphcn) 
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- Di vái các dng chi dang Cong tác i các dàng b trirc thuc tinh: t 
chlnrc  1y kin tti hi nghj ban chp hành dàng b; và chi u hoc chi b 
(nu không có chi u) nai can b sinh hot (co th td ch&c chung 1 hç51 nghj 
nhwng ld'yphilu riêng theo tiing thànhphn). 

(2). Tham khào kin cüa chi u và t tnning dan phé (trueing thôn) tti 
nai Cu trü v bàn than và gia diInh can b (Mu KS3). 

* Lieu j: 

- Mu phik, biên bàn do T cong tác cüa Tiu ban nhân sir chun bj, có 
dóng du treo cüa Tinh üy. 

- Kt qua phiu gii thiu ti hi nghj & dja phuang, CO quan, don v cUa 
nhân sr duçic cong b ngay tai  hi nghj. 

- Biên bàn lam vic ti ncii Cu trü duçc thông báo ngay tai  bui lam vic. 

Bu*c 3. Sau thi tin hành dy dU các ni dung trên, các T cong tác báo 
cáo Tiu ban nhân sir k& qua khào sat cüa nhân sir; Ban T chüc Tinh üy báo 
cáo Tiu ban nhân sir kt qua xin kin cüa các ban xây dçrng dãng cüa Tinh 
üy, các co quan trong quy ch pMi hçp thirc hin nhim vii bào v chinh trj 
nOi b và kt qua thm djnh nhân sv; Tiu ban nhân sir tng hçip dy dü 
thông tin, kt qua khào sat cüa tirng nhân sir d báo cáo Ban ThuO'ng vi Tinh 
üy (1n 2) xem xét, cho kin. 

B. Cap huyn và ttroiig throng 

Thirc hin quy trInh khào sat nhân sr tuong tr nhu & tinh. Can cir quy 
trInh nay, ban thurng vii các huyn üy, thành üy, dàng üy trirc thuc tinh 
hu&ng dn quy trInh khào sat nhân sr & cp co s& trirc thuc cho phü Ip. 



HUY1N 11W (THANH UY, DANG 11W) 
TIEU BAN NHAN STJ... 

* 

Mâu 1 CC1 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

ngày ... tháng ... náin 2020 

DIIKIEN 
sO L1SNG, CO CAU UY VIN BAN CHAP HANH BANG BQ... 

IUiOA...,NHIiMK'2O2O-2O25 

(ti Hç5i nghj Ban Thc&ng vi... - lcn 1) 

Can cü Chi thj s 35-CT/TW ngày 30/5/20 19 cüa B ChInh trj v "Dgi hç3i dáng bç3 

các cá'p tin tó'i DQi hç5i dgi biê9u toàn quó'c lá'n thz XIII cia Dáng"; K hoch s 71-

KHJTU ngày 15/8/2019; Humg dn s 03-HD/TU ngày 08/11/2019 cüa Ban Thuèrng vu 

Tinh üy, K hoch so.. .-KT-JI... ngày ......./20 19 cüa Ban Thu'ng vi Huyn üy (thành üy, 

clang Uy) ...; Tiu Ban nhân sir Di hi Dàng be... d1r kin s lugng, c cu Uy viên Ban 

Chp hành Dàng bO...  khóa..., nhim kS' 2020-2025, th nhu sau: 

I. sO LU'iNG ... clng chI 

II. CO CAU 

TT Co' câu 
Nhiêm k' 20 15-2020 Dii' kin 

cüa Tiu Ban 
nliâii siy nhiêin k' Hiên tai 

1 
Thu bng trrc cap u' 
(BI thu và các PhO Bi thu) 

2 Các co quan tham mini giñp vic clia cp üy 

(1)  BanDân4n 

(2)  Ban Tt chirc 

(3)  BanTuyêngiáo 

(4)  U ban Kim tra 

(5)  Van phOng 

3 HIi &ng nhândân 

(1)  Các PhO Chü tjch 

(2)  Trithng ban cña HOi  dng nhân dan 

4 Các Phó Chü tjch Uy ban nhân dan 

S MTTQ vã các ctoàn th 

(1)  Mit trn Tè quc 

(2)  HOi  Lien hip Phii ntr 

(3)  I-IOi  Nông dan 

(4)  Lien doàn lao dng 

(5)  F1uyn doàn 



HUYJIN UY (THANH UY, DANG UY) 
TIEU BAN NHAN SII... 

* 

Mâu 1 CC2 
BANG CQNG SAN VIET NAM 

ngày tháng nàm 2020 

D1f MEN 
sO LU'NG, CO CAU UY VIEN BAN THUONG vu 

MIOA...,NHIIJM KY 2020-2025 
(tgi Hç5i nghj Ban Thziô'ng vy... - ln 1,) 

Can cü Chi thj sé 35-CT/TW ngày 30/5/2019 cüa B ChInh trj v "Dgi h5i dáng b 
các cap tiên tó'i Dgi hç3i dçii biéu toàn quóc lan tht' XIII cza Dáng"; Kê hoich so 71-
KHITU ngày 15/8/2019; Hithng dan so 03-HD/TU ngày 08/11/2019 cüa Ban Thu'ông vii 
Tinh üy; Kê hotch so. . .-KHI... ngày . . ./. . ./2019 cüa Ban Thurng vii Huyn üy (thành üy, 
dâng üy) ...; Tiêu Ban nhân sir Dti hi Dãng be...  dir kiên so luçing, cci câu Uy viên Ban 
Thu'ing vii... khóa..., nhim k 2020-2025, ci the nhu' sau: 

I. SO LUNG ... d1ng chi 

II. CO CAU 

TT câu 
Nhini k)' 2015-2020 Dir kiên 

cüa Tiêu Baii 
nhân sir Dan nhim kr Hin tai 

1 
Thu'ô'ng triyc cp üy 

(Bi thi.r và các Phó BI thix) 

2 Các co' quan tham miru giñp vic cüa cp üy 

(1)  Ban Dan n 

(2)  Ban T chüc 

(3)  Ban Tuyên giáo 

(4)  U ban Kirn tra 

(5)  VAn phOng 

3 Hi dng nhân dan 

(1) Các Phó Chü tich HDND 

4 Các PhO Chü tich  Uy ban nhan dan 

5 Mit trn Ti quc và các doàn th 

(1) Mitt trn T quôc 

6 Lirc hrçrng vu trang 

(1)  Cong an 

(2)  Quân sij 

7 Các co' quan Tir pháp 

8 I(hi co' quan quAil 1 Nhà ntró'c 

9 Khi xa, phtrô'ng, tiij trân 

(1) 

10 Khi CAC co' quan ella tinh dóng trên dla  bàn 

11 Các doanh ng1iip trên ala  bàn 

Tng 



HUYN UY (TI-IANH 1W, BANG UY) 
TIEU BAN NHAN Sq... 

* 

Mâu 2 CG1 

BANG CONG SAN VIT NAM 

ngày tháng ... nàin 2020 

PHIEU LAY MEN 
sO LU'QNG, CO CAU UY VIEN BAN CHAP HANH BANG BQ 

IUHLOA ..., NHI1M K( 2020-2025 

(tçii Hi nghj Ban Thwô'ng vit - ln 2) 

Can cr Chi thj s 35-CT/TW ngày 30/5/2019 cUa BO ChInh trj v "Dgi hç5i dáng bç5 

các cá'p tieXn  tó'i Dgi h5i dgi bie2u toàn quó'c ln th&MII cia Dáng"; I( hoich s 71-KiHI/TU 

ngày 15/8/2019;  Huóiig dn s 03-HD/TU ngày 08/11/2019 cüa Ban Thumg vçt Tinh üy; 

K hoch st.. .-KE[/... ngày . . ./. . ./2019 cüa Ban Thu'ng vi Huyn üy (thành ñy, clang üy) 

.; Ti&i Ban nhân sir Di hi Bang be... dr kin s luqng, Ca cu Uy viên Ban Chp hành 

Bang be...  nhirn k' 2020-2025, ci th nhu sau, d nghi. dng chI cho bi& kin cüa rnInh: 

i. sO L1JNG 

So hr9'ng 
Dir kiii 

cüa Tiêu Ban 
niian SI.i 

Y kin cüa ctlng chi 

Bongy 
Không 
dong y 

S lu'ong 
khac 

S lu'çrng üy viên Ban Ctdip hành Bang 
b ... nhim k 2020-2025 

II. CO  CAU 

TT Co can 

Nhiêm k' 
2015-2020 

Dir kin 
cña 
Tiêu 
Ban 

A nhan sir 

. 
Y kien cua dong chi 

Bu 
nhiem 

ky 

Hien 
. 

tat 
Bong 

y 
Khong 
dongy 

Y 
kien 
khac 

1 
Thu'ô'ng trirc cp u 
(Bi thu và các Phó Bi thu) 

2 
Các co quan thani miru giñp vic 
cüa cap illy 

(1)  Ban Dan n 
(2)  Ban To chirc 

(3,)  BanTuyêngiáo 

(4,)  U' ban Kiêrn tra 
(5,)  Van phông 
3 Hui dng nhân dan 

(1)  Cáo Phó Chü tjch 
(2)  Truing ban cña I-IDND 
4 Các Plió Chü tich UBND 
5 MTTQ và các dokn the 

(1) MTTQ 

Gui c/ia:  - Bong chi dng ' hay không dèng vâi dir kin ciia TBNS ó co Câu nào thI dánh du 
"X" vào ô tuang rng; 

- Nêu không clng vài dr kiên cña TBNS thl clê xut ca câu khác. 
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TT Co cu 

Nhiêink' 
2015-2020 

Du'kiên 
•cüa 
Tiêii 
Ban 

A nhan sir 

Y kien cua dong chi 

BIu 
A nhiem 

ky 

lien 
. 

tai 
Bong 

y 

A Khong 
dongy 

kien 
khac 

(2)  HiLHPN 
(3)  ITTi Nông dan 
(4)  Lien doàn lao dng 
(5)  I-Iuyn doàn 
6 Li'c luçrng vu trang 

(1)  Cong an 
(2)  Quân sir 
7 Các co quan Tn pháp 

(1)  Toàánnhândân 
(2)  Viên Kiêrn sat nhân dan 
8 Khi so', ngành quãn 1 Nhà nirOc 

(1) PhOng 
9 Khôi x, phu'&ng, thj trân 

(1) Xi.... 

10 
Khi các CO' quan cOa tinh dOng 
trên dia bàn 

(1) 
11 Các doanh nghip trên dja bàn 
(1) 

Tong 

III. E XUAT iuiAc 

TT Ba phu'o'ng, ngãnh, linh vi,i'c 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

(Phiê'u khóngphái k)5 ten) 

Gui c/ia:  - Dông chI dng ' hay không dông ' vài dir kiên cüa TBNS 6' co c.0 nào thI dánh du 
"X" vào ô tuo'ng 1rng; 

- Nêu không dông vâi dr kiên càa TBNS thI dê xuât Cu CâU khác. 



Mâu 2 CC2 

HUYN (Ti-IANH 1W, BANG lilY) BANG CQNG SAN VI1T NAM 
TIEU BAN NHAN STJ'... 

flgày ... tháng ... nàm 2020 * 

PHIEU LAY ' MEN 
sO LU'QNG, CO CAU UY VIEN BAN THU'NG vi 

KHOA..., NHhiM KY 2020-2025 
(tçii Hi nghj Ban Thu'&ng vi .... - lá'n 2) 

Can cr Chi thj s 35-CT/TW ngày 30/5/20 19 cüa B ChInh trj v "Dgi h5i dáng bç5 

các c4'p tié'n tó'i Dii h5i dQi bie2u toàn quc lá'n tht'r XIII cia Dáng"; I( hotch sé 71-

KI-1/TU ngày 15/8/20 19; Hithng dn s 03-HD/TU ngày 08/11/2019 cüa Ban Thuing vit 

Tinh üy; K hoch sé. . .-K}-JI... ngày . . ./.. ./20 19 cüa Ban Thu?ing v1.i Huyn üy (thành üy, 

clang üy) ...; Tiu Ban nhân sir Dti hi Dâng bO... d.r kin s 1ung, co' cu Uy viên Ban 

Thung vii... nhirn kS' 2020-2025, ci th nhu' sau, cl nghj dng chI cho bit kin cüa 

mlnh: 

i. sO LU'QNG 

S lu'Q'llg 
Di kin 

ella Tiu Ban 
nhãn 

Y kiên dlla dng clii 

Bng Không &ng S Iu'çrng khác 

S luQ'ng fly viên Ban Thu'ôiig 
 nhiêin k' 2020-2025 

II. COCAUUY 

TT Co' cu 

Nliim k3i 
2015-2020 

Dir kiii 
ella 
Tiii 
Ban 

nhân su' 

Y kien dfla dông clii 

lJñu 
nhiêm ky 

Hiên 
tai 

Bong y 
Không 
dong 

kien 
khác 

1 
Thubng tri'c c'ip fly 
(Bi thir va cac Phó Bi thu) 

2 
Các co' quan thani rnu'u gillp vic 
ella cap fly 

U) Ban Dânvân 

('2,) Ban T chirc 

(3)  Ban Tuyên giáo 

(4)  U ban Kirn tra 

3 11i alng iiliân dan 

(1) Các Phó Chñ tjch 

4 Các Phó Chll tjch UBND 

5 MTTQ và cite doãn th 

Ghi chá:  - Dng chI dông hay không dông vâi dir kin cüa TBNS & co' cu nào thI dánh du 
"X"vàoôtu'Gnglrng; 

- Nu không dông 2 vOi di' kiên cña TBNS thI dê xuât co' can khác. 



2 

TT Co chi 

NI1im k5' 
2015-2020 

Di' kin 
cña 

Tiêu 
Ban 

nhãn sir 

' icin cila ciing c1I 

Bait 
nhim k3 

Hin 
tii 

Bong 
Không 
dong " 

X 
kiên 
khác 

(1) MTTQ 

6 Liic Iuç'ng vu trang 

(1)  Cong an 

(2)  Quân sr 

7 Các co quan Tu' pháp 

8 I(hi co' quan quail i Nhà nu'ó'c 

9 Khi xä, phu'ô'ng, thi trn 

10 
Khi các co' quan cüa tinh dóng 
trên dia bàn 

11 Các doanh nghip trên dja bàn 

Tng 

III. BE XUAT KHAC 

TT Ba phu'o'ng, ngành, linh vi'c 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

(Phié'u khóngphái k)" ten) 

Gui c/ia:  - Dông chI dông hay không dông vó'i di kiên cüa TBNS 6' ca câu nào thI dánh dâu 
"X" vào ô tuong rng; 

- Nu ctong chI lthông ctong vri di kiên cfia 1 'I3NS thI dê xuât CG câu khác. 



Mâu 3 CC1 

DANG BO T1NH NAM 1i\T BANG CQNG SAN WET  NAM 
IIuyn üy (thành üy, dãng üy...) 

* 

PHIEU BIEU QUYET 
CUA BAN CHAP HANH BANG BQ ... NHIEM K 2015-2020 

YE sO LU'QNG, CO CAU UY VIEN BAN CHAP HANH BANG BQ 
KHOA..., NHIEM KY 2020-2025 

(Tii H5i nghj Ban Chd'p hành Dáng bç5...) 

Can cü Chi thj s 35-CT/TW ngày 30/5/20 19 cüa B Chinh trj v "Dcii hç5i dáng b5 
các cap tiên tói Dgi h5i &ii biêu toàn quóc lan th& XIII cia Dáng"; Kê hoich so 71-
KH/TU ngày 15/8/20 19; I-Iuâng dn so 03-HD/TU ngày 08/11/2019 cüa Ban Thuô'ng vçi 
Tinh üy; Kê hoach so.. .-KH/... ngày .. ./. . ./2019 cüa Ban Thuông v Huyn üy (thành üy, 
dàngüy) ...; kêt qua phiêu giâi thiu ti các hOi  nghj; Ban Thuè'ng vi... dir kiên so luçing, 
co' CU Uy viên Ban Chap hành Dáng bô... nhim k' 2020-2025, cii the nhu sau, d nghj 
dông chI cho biêu quyêt: 

I. SO LIJqNG 

S 1uç'ng 
Dçr kin 

cüa Tiu Ban 
nhân sir 

Kt qua giOi 
thiu clia 

BTV .... lan 2 

Y kin cüa &ing clii 

Bong 5 Không 
dong 

S lirong 
khác 

S lu'çng üy viên Ban Chap hành 
Bang b ... nhim k' 2020-2025 

II. CO CAU 

TT Co cu 

Nhiêm 
2015-2020 

Du' 
kin 
cua 
Tiu 
Ban 
nhân 

sll• 

Kêt qua 
H)i 
iigh 
Ban 

Thu'ô'ng 
Iin 2 

kin cilia dng clii 

nhiêm 
Hiên 

tai 
Bong Không 

dong 
kien 
khác 

1 
Thu'ô'ng trçrc cp üy 
(BI thu và các Phó BI thu) 

2 
Các co' quan thain mini giñp 
viêc cüa cap üy 

(1) Ban Dânvgmn 

(2,) Ban T chi'rc 

3) Ban Tuyên giáo 

(4)  U' ban Kim tra 

(5)  Van phOng 

3 Hui ding nhin dan 

Gui c/ia:  - DMg chi dMg hay lthông dng vi gii thiu cüa BTV... co cu nào thI dánh 
du "X" vào ô tu'o'ng lrng; 

- Nêu lthông dông vi gici thiu cüa BTV... thI dê xuât cci câu khác. 

ngày ... tháng ... nàrn 2020 
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TT 

NIiim i 
2015-2020 

Dii 
ldên 
cUa 
Tiêu 
Ban 
nhân 

sty 

Ket qua 
Hçu 
ngh 

Y kin cña dng chI 

Co can 

nhiCm 
lien 
tal 

Ban 
Thu'ô'ng 
vii1in2 

Bong Không 
, dongy 

kien 
khác 

(1)  Cãc PhO Chü tjch HDND 

(2)  Truing ban cüa HDND 

4 Các Phó Chü ticli UBND 

5 MTTQ và ca aoan th 

(1)  MTTQ 

(2)  HiLHPN 

(3)  I-Ii Nông dan 

(4)  Lien doàn lao dng 

(5)  I-Iuyn doàn 

6 Ltt'c lu'ç'ng vu trang 

(1)  Cong an 

(2)  Quân sr 

7 Các co' quan Tir pháp 

(1)  Toà an nhân dan 

(2)  Viên Kirn sat nhän dan 

8 Khôi quãn 1 Nhà ntrrc 

(1) PhOng. 

9 Kh6i xa, phu'?rng, th1 trân 

(1) Xà.... 

10 
Khi các ccr quan cüa tInh 

dóng trên dja bàn 

(1) 

Các doanh nghip trên dla 
bàn 

T6 ng 

(P hi é'u khóngphái kj ten) 

Gui c/ia:  - Dng chI dèng " hay không dèrng vói giói thiu cüa BTV... 6' ca câu nào thI dánh 
dâu "X' vào ô tuang rng; 

- NOu không dông v6'i gi6'i thiu cña BTV... thI dê xuât co' CtU khác. 



DANG BO TIN}1 NAM DTNH 
Iiuyn ily (thành üy, dãng ily...) 

* 

Mâu 3 CC2 

BANG CONG SAN VIT NAM 
ngay ... tháng ... närn 2020 

PFIIEU BIEU QUYET 
CUA BAN CHAP HANH BANG BQ ... NHIEM Id( 2015-2020 

YE sO LTJNG, CO CAU Uy VIEN BAN TH1fNG VU... 
KHOA..., NHIM K( 2020-2025 

(Tçii Hç5i nghj Ban Chap hành Dáng b5...) 

Can ccr Chi thj s 35-CT/TW ngày 30/5/20 19 cUa B ChInh trj v "Dgi hç5i dáng bç13 

các cá'p tiê'n tó'i Dgi hi dcii bieu toàn quó'c lâ'n th XIII ci1a Dáng"; I( hotch s 71-

KHITU ngày 15/8/2019; Huóng dn s 03-HD/TU ngày 08/11/2019 cüa Ban Thung vi 

Tinh üy; K hoich so.. .-KH/... ngày . . .1.. ./20 19 cüa Ban Thung vii Huyn üy (thành üy, 

dáng üy) ...; k& qua phiu giâi thiu tii các hi nghj; Ban Thung vii... dir kin s 1ung, 

ca cu Uy viên Ban Thung vii... nhim 2020-2025, ci th nhu sau, d nghi. dng chI 

cho biu quy&: 

i. sO LIIQNG 

S 1uyng 
Dtr kiên 

cüa Tiêu Ban 
nhân sr 

Kt qua giói 
thiu cüa 

BTV.. lan 2 

Y kin cüa dlng chi 
Dung 

r 

Kliông 
aung  

Su lu'çrng 
khác 

S lu'çrng üy viên Ban Thu'ô'ng vi 
nhiêm k 2020-2025 

II. CCAU 

TT Co' can 

Nliiêin k5 
2015-2020 

Dir kin 
cua 
Tiêu 
Ban 

A nhansir 

Kt qua 
gio'i 

thiêu 
. 

cua BTV 
..lan2 

. 
Y kien cua dong clii 

Dãu 
nhiern 

ky 

Hien 
. 

tai 
Bong 

y 
Khong 
dongy 

y 
kien 
khac 

1 
Thuông trii'c cp üy 
(Bi thu và các Phó BI thu') 

2 
Cãc co' quan tharn rnu'u giñp 
vic cüa cap üy: 

(1)  Ban Dân4n 

(2)  Ban Tu chirc 

(3)  BanTuyêngiáo 

(4,) U'banKirntra 

3 Hôi dung iihân clan 

(1) Các Phó Chü tich HDND 

4 Các PIiO Chü tich UBND 

Ghi c/ia:  - Dông chI dông hay không ctông vó'i gii thiu cüa BTV... ca câu nào thI dánh 
du "X" vào ô tuang (mg; 

- Nu không dông vó'i gi&i thiu cüa BTV... thI d xut co CâU khác. 
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TT Cr c/ui 

Nhim k3 
2015-2020 

Thy kin 
cilia 
Tiu 
Ban 

nhân sir 

Két qua 
gió'i 
t1iiu 

cilia BTV 
1mn 2 

Y kien cilia &Ing chi 

D/uu 
nhiêm 

Hiên 
tai 

DIng Không 
A 

dongy 
kien 
kliác 

5 MTTQ Va CC doàn th 

(1) MTTQ 

6 Li•i'c Iu'yng vu trang 

(1)  Cong an 

(2)  Quân sir 

7 Các co quan Tn' pháp 

8 Khi quãn I Nhi nu'O'c 

9 KhEi xä, phirô'ng, thi ti/un 

10 
Khi các co' quan cüa tinh 
dóngtrêndjabãn 
Các doanh nghip trên dta 
ban 

Tong 

(P hi é'u khóngphái kj ten) 

Gui c/ia:  - Dng chI dng ' hay không cthng ' vó'i dir kiên cüa BTV... ca câu nAn thI clánh d/uu 

'X" vào ô tuang rng; 
- N&i dông chI ldiông dông vài gii thiu ciiia BTV... thi d xu/ut ca c/uu khác. 



Mat, 1 Wi 

HUY1N 131 (THANH UY, BANG 11Y) BANG CONG  SAN VIT NAM 
TIEU BAN NHAN SI)'... ngày ... tháng ... náin 2020 

DANH SACH 
NHAN SI)' CAP U( VIEN BIX()NG NHI1M PU JMEU KiN, TIEU CHUAN 

TAI ctr cAp uc iuioA ..., NHI13M K( 2020-2025 

(tçzi Hç5i nghj Ban Thu'ông vy ... - lan],) 

TT Ho và ten 
Ti 

narn shill 
Nü' 

Du'ói 
40 

. 
tuoi 

Chuc vu, do'n vi cong tác liiên nay 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Tngs: 

* 



HUY1JN OY (THANH UY, DANG UY) 
TIEU BAN NHAN SIJ'... 

* 

Môt, 1 TC3 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

ngày ... tháng ... nárn 2020 

DANH SACH 
NHAN SIX CAC CH1C DANH CHU CHOT CUA 

IMIONG NHh1M PU BIEU K111N, TIEU CHUAN TAI cir 
CAC C1115'C DANH LANH BAO CAP UY NHIIM KY 2020-2025, 

LANH BAO HBND, UBND.... NHI1M KY 2021-2026 

(tçii hç5i nghj Ban Thzthng vy ... - lá'n 1,) 

1. NHAN SIX B! THu ... NHI1M KY 2020-2025 

TT Ho và ten 
Thãng, 

nàm sinh 
Chñ'c viii, don vj cong tác hin nay 

1. 

2. NHAN SIX PHO B! THu ... NHI1M KY 2020-2025 

TT HQ và ten 
Thãng, 

nàm sinh 
Chñ'c viii, don vj cong tãc hin nay 

1. 
2. 

3. NHAN SJ' CHU T!CH  HBND... NHIIM KY 2021-2026 

TT Ho và ten 
Thãng, 

nàm sinh 
Chti'c viii, do'ii vj cong tác hin nay 

1. 

4. NHAN SIX CHU T!CH UBND... NHIIM KY 2021-2026 

TT HQvãtên 
Tháng, 

nàm sinh 
Chi'rc viii, don vj cOng tác hin nay 

1. 

5. NHAN SIX PHO CHU TICH HBNIL. NHhIM KY 2021-2026 

TT Hç và ten 
Tháng, 

iiim sinli 
Cliirc vii, do'n vj cong tác 1iin nay 

1.  
2.  

6. NHAN SIX PHO CHU TICH  UBND... NHI1M K( 2021-2026 

TT Ho và ten 
Tháng, 

nIrn sinh 
Chirc vçi, do'n vj cong tác hin nay 

1.  
2.  

* Cliáj: 
- Chirc danh nào có nhân sçr dU diêu kin, tiêu chuân tái cir thl dua vào danh sách; 
- Ch'Crc danh nào không có nhân sir tái ci1r thI dê: Không có. 



Mâu 2 TC1 

DANG BO TINH NAM DJNH BANG CONG SAN VIT NAM 
I!uyn üy (thành üy, dãng üy...) 

* 

PHIEU LAY MEN 
yE 1JAN11 SACH NHAN ST CAP U'c VIEN BU'NG NHIM DU BIEU K!1N, 

TIEU CIIUAN TA! C1 CAP U( KIIOA ..., NHI1M K( 2020-2025 

(tgi Hç3i Jig/if can bç5 chi chat...) 

Can cü phucing huóng cong tác nhân sr dâ duc cp üy biu quyt thông qua; can cr 
tiêu chun, diu kin cp üy viên tái theo quy djnh, Ban Thung vi ... dr kin d nghj 
Ban Chp hành Dàng be...  giâi thiu nhü'ng dng chI có ten sau tái cr Ban Chp hành 
Dàng b ... nhim k' 2020-2025, d nghj dàng chI cho bi& kin cüa rnInh: 

TT Ho và ten 
Tháng, 

nirn 
sinh 

Nfl' 
Du'ó'i 

40 tui 

Chirc viii, don 
vj cong tác 
hin nay 

'kin cila d1ng chI 

Bong y 
Không 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Tings: 

(P hi ê'u khóngphái k)' ten) 

ngày ... tháng ... nàm 2020 

Ghi chá:  Ding chI dèmg hay không cthng giOi thiu ai thI dánh du "X" vào ô tuang i'rng 



Mâu 2 TC2 

DANG BO TINH NAM DJNH 
Huyti ily (thành üy, thing üy...) 

* 

BANG CONG SAN VIT NAM 

ngày ... tháng ... närn 2020 

PHIEU LAY \ MEN 
VE DANH SAd NHAN STJ' Uy VIEN BAN THU'O'NG VU... BTf€ING NHIJM 

DU BIEU KIN, TIEU CHUAN TA! CU' BAN TH!SNG VV... 
KHOA ..., NHIM KY 2020-2025 

(tgi Hç5i nghj can b5 chi chdt...) 

Can ccr phmmg hu'àng cong tác nhân sr dã du'gc cp üy biu quyt thông qua; can 

tiêu chun, diu kin üy viên ban thuô'ng vi cp üy tái cü theo quy djnh, Ban Thtr?rng vi 

dçr kin d nghj Ban Chp hành Dàng bO...  giii thiu nhüng dng chI có ten sau tái cr üy 

viên Ban thung vii cp üy nhim ki 2020-2025, d nghj dng chI cho bi& kin cüa rnInh: 

TT HQ và ten 
Thãng, 

niim 
sinh 

- 
Nu' 

Du'&i 
40 tui 

Chü'c viii, don vj 
cong tác hin nay 

Y kiên cüa dng 
chI 

g y 
Khong 
dong 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

A Tong so: ...d/c 

(Phié'u khóngphái k ten) 

Gui cliá:  Dng chj dng ' hay không dèmg ' gió thiu ai thI dánh du t1X" vào ô tuo'ng irng 



Mu2TC3 
DANG BO TINH NAM DJN}I BANG CQNG SAN VIT NAM 

Huyn üy (thành üy, dãng üy...) ..., ngày tháng ... nàm 2020 

PHIEU LAY MEN 
yE DANH SACH NHAN SIJ' CAC CHC DANH CHU CHOT CUA 

BU'ONG NHIM BU IMEU KIN, TIEU CHUAN TAI cir CAC CH1T'C DANH 
LANH BAO CAP UY NHI1M KY 2020-2025, 

LANH BAO HBND, UBND .... NHI1M KY 2021-2026 
(tgi H5i nghj can bç5 chz chat ...) 

Can cir phuo'ng huóng cong tác nhân sir dâ duc cp üy biu quyt thông qua; can cü 
tiêu chuân, diêu kin nhân sr các chüc danh lãnh do chü chôt tái cir theo quy djnh, Ban 
Thuè'ng vi dir kiên dê nghj Ban Chp hành Dâng bO...  giài thiu nhtrng dông chI có ten 
sau tái ci các chüc danh lãnh dto chü chôt cüa cap üy, HDND, UBND nhim kST rnbi, dê 
nghj dOng chI cho biêt kiên cüa mInh: 

1. NHAN SI) B! THU NHI1M KY 2020-2025 

TT 119 V ten 
Tháng, 

nàm sinh 
Chfrc viii, don vj 

cong tác hin nay 

Y kin 
cüa dung chi 

Dung Không dung y' 
1. 

2. NHAN SIX PHO B! THU NHIM KY 2020-2025 

TT llç Va ten 
Thãng, 

nAm sinh 
ChtIc viii, don vj 

cong tác hin nay 

'kin 
cüa dung chI 

Dung Không dung 
1. 

3. NHAN SJ' CHU T!CH  HDND ... NHIIM KY 2021-2026 

TT 119 va ten 
Tháng, 

nàm sinh 
Chirc vi, don vi 

cong tãc hin nay 

kin 
cüa aung chi 

Dung ' Không dung 
1. 

4. NHAN SIX CHU TICH UBND ... NHIEM KY 2021-2026 

TT HQ va ten 
Tháng, 

nam sinh 
Chtrc vii, don vj 

cOng tác hin nay 

kin 
cüa dung clii 

Dung ' Không dung ' 
1. 

NHAN SIX PHO CHU TICH HBND ... NHI1M KY 202 1-2026 

TT H•  Va ten 
Tháng, 

näm sinh 
Chirc viii, don vj 

cong tác hin nay 

Y kin 
cüa duing chI 

Duing Không dung 5 
1. 

6. NHAN SIX PHO CHU TICH UBND ... NHIEM KY 2021-2026 

TT Hç và ten 
Tháng, 

nàm sinh 
Chfrc viii, don vi 

cong tác hin nay 

'kin 
cüa duing chI 

Duing Không dung 5r 
1. 
*CJ,áj: 
- Chirc danh nào cO nMn sr dü diêu kin, tiêu chuân tái cr thI dua vào danh sách; 
- Chirc danh nào không có nhân sir tái cü thI dê: Không có. 

Ghi c/ia:  Duing chI cluing hay không cluing thI dánh du 'tX" vào ô tuang i1ng 



DANG BO TINT-I NAM DfN}I 
Huyn üy (thành üy, thing ñy...) 

* 

Mâu 3 TC1 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

ngày ... tháng ... näm 2020 

PHIEU LAY \ MEN 
VE DANH SACH NHAN SU' CAP U( WaNG NHItM 

BU DIEU KIN, TIEU CHUAN TA! CI CAP U' 
KHOA ..., NHIIM K( 2020-2025 

(tçii Hç5i nghj Ban ChqIp hành Dáng bç5... - lcn]) 

Can ccr phuGng hung cong tác nhân sir d. ducic cp üy biu quyt thông qua; can 

tiêu chun, diu kin cp üy viên tái cir theo quy djnh, Ban Thung vi ... dii kin ct nghj 

Ban Chp hành Dàng bO ... giói thiu nhü'ng dng chI có ten sau tái cu Uy viên Ban Chp 

hành Dàng bO ... nhim kS'  2020-2025, d nghi dng chi cho bitt kin cüa mInh: 

TT Ho và ten 
Tháng, 

n1m 
sinh 

Nfl' 
Du'ói 

40 
tuii 

Chü'c vii, 
doll vi 

cong tác 
hin nay 

Kt qua phiu 
gió'i thiu tii 

Hi ngh can b 
chü cht ( %) 

Y kin 
cfla dông clil 

Bong Y 
Không 
dng 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Tngs: ...ct/c 

(Phié'u khóngphái kj' ten) 

Gui c/ia:  Dèng chi dMg " hay không dng ' gii thiu ai thI clánh du "x" vão o tu'ang 11ng 



DANG BO TINH NAM DJNH 
Huyn üy (thàiih üy, dãng üy..) 

* 

Mâu 3 TC2 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

ngày ... tháng ... nàrn 2020 

PHIEU LAY KIEN 
YE DANH SACH NIIAN SI BAN THIfO'NG BU'ONG NHIM 

nU niEu KIN, TIEU CHUAN TAI cir BAN THU'ONG Y1J... 
K}IOA ..., NHIEM K( 2020-2025 

(tcti H5i nghj Ban CMp hành Dáng bç5 ... - lán 1) 

Can cü phuong huàng cong tác nhân sçr dâ duc cp üy biu quyt thông qua; can cr 

tiêu chun, diu kin d 'üy viên ban thumg v cp üy tái cir theo quy djnh, Ban Thi.thng 

vi ... dr kin d nghj Ban Chp hành Dâng b ... giói thiu nhUng dng chI Co ten sau tái 

cü Ban thumg vii cap üy nhirn k 2020-2025, d nghj dng chI cho bit ' kin cüa rnmnh: 

TT 
Ho va ten 

Tháng, 
nàrn 
sinli 

Nü' 
Duói 

40 
tui 

Chirc 
dI Vi 

cong tác 
hen 

Kt qua phiu 
giol thiêu ti 
HQI nghj can 
bQ chücht 

. . 
luen cua dông clil 

Bong 
Không 
dong 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Tong s: d/e 

(P hi ê'u khóngphái kj ten) 

Gui c/ia:  DMg chI dng ' hay không cing gio thiu ai thI clánh du "x" vao o tuung i'rng 



DANG BO TINH NAM iijii-i 
Huyn ily  (thành üy, dãng üy...) 

* 

Mu 3 TG3 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

ngày tháng ... näm 2020 

PHIEU LAY MEN 
YE DANH SACH NHAN SI CAC CH15'C DANH CHU CHOT 

CUA DU'ONG NHIM DU DIEU KiN, TIEU CHUAN 
TAI CI CAC CHJTC DANH LANH BAO CAP UY NHIM KY 2020-2025, 

LANH BAsO HBND, UBND .... NHIM KY 2021-2026 

(tgi Hç5i nghj Ban Chá'p hành Dáng b5 ..- lcn 1) 

Can cir phucmg hung cong tác nhân sir cia du'çic cp üy biu quy& thông qua; can cü 
tiêu chu.n, ctiu kin nhân si,r cáo chirc danh lãnh do chü ch& tái cü theo quy cljnh, Ban 
Thu?mg vl:1 ... dr kin d nghj Ban Chp hành Dáng b ... giii thiu nhtmg ding chI có ten 
sau tái cir cáo chüc danh länh dto chü ch& cüa c.p üy, HDND, UBND nhim k' mâi, d 
nghj dng chi cho bitt kin cüa mInh: 

1. NHAN SI)' CHUC DANH B! THIS NHIIM KY 2020-2025 

TT 
Hç và 

ten 
Tháng, 

nàm sinh 

Chirc vii, do'n 
vj cong tác 

hin nay 

Ket qua phieu giOi thiu tti 
Hi ngh can b chü cIit 

''ki&i 
cilia aong chi 

Bong 
Không 
dông 

1. 

2. NHAN SI)' CHU'C DANH P116 B! THIS... NHIM KY 2020-2025 

TT 
Hçvà 

ten 
Tháng, 

nàmsinh 

Chu'c V1, ckrn 
V cong tác 

hin nay 

Kt qua phiu giOi thiu tii 
Hi nghj can b chili cht 

kin 
cüa dung chI 

A , 
Bong y 

Không 
diongy 

1.  

2.  

3. NHAN SI)' CH1J'C DANH CHU TICH HBND... NHIM KY 2021-2026 

TT 
HQ và 

ten 
Tháng, 

nàm sinh 

Chfrc vii, dto'n 
vj cong tác 

hin nay 

Ket qua phieu giO'i thiu tii 
Hi nghj can b chili cht 

Ykin 
A cüa dong chI 

Bông 
Không 

A diongy 

1 

4. NHAN SI)' CHID'C DANH CHU TECH UBND... NHIM K( 2021-2026 

TT 
Hyvà 

ten 
Tháng, 

nàm sinh 

Chfrcvi, don 
vj cOng tác 

hin nay 

Kêt qua phiêu giM thiu tii 
Hi nghj can b chü cht 

kin 
A cüa dong chI 

BOng 5 Không 
A dong 

1. 

Ghi c/ia:  DMg chI dung 5' hay lthông ciung 5' thI dãnh du "X" vào ô tuang i1ng 
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5. NHAN siy CHTC DANH PHO CHU T!CH  HDND... NHIIM KY 2021-2026 

TT 
Ho và 

ten 
Tháng, 

nm sinh 

Chfrc Vl1, 
Cong tác 

hin nay 

Kt qua phiu giói thiu tti 
Hi ngh can b chü chôt 

cüa ding 
' kin 

chI 
Không 

A dongy 
A , 

Bong y 

1.  

2.  

6. NHAN Sly CHiD'C DANH PHO CHU TICH  UBND... NHIM K( 2021-2026 

TT 
Ho và 

ten 
Tháng, 

nm sinh 

Chircvii,do'n 
vj cong tác 

hin nay 

Kêt qua phiêu giOi thiu tti 
Hi ngh can b chü cht 

kin 
A cüa dong chi 

A Bong y 
Không 
dông) 

1.  

2.  

*Cháfi: 
- Chi'rc danh nào có nhân sr dü diêu kin, tiêu chuãn tái cr thI dua vào danh sách; 
- Chüc danh nâo không có nhân sr tái ctr thI dê: Không có. 

Ghi chá:  Dèng chI ding hay lthông dng gici thiu ai thI dánh d.0 "X" vào ô tng irng 



DANG B TINH NAM DINH 
Huyn üy (thành ily, dãng üy...) 

* 

Mâu 4 TC1 

BANG CONG  SAN VIT NAM 

ngày ... tháng ... nàm 2020 

PHIEU LAY KIEN 
VE DANH SACH NHAN SI CAP U( VIEN BUONG NHIM 

BU DIEU K1tN, TIEU CHUAN TA! C1 CAP U( 
IUIOA ..., NHI1M KY 2020-2025 

(tQi Hi nghj can bc5 Ban Thu'&ng vy ... - lá'n 2) 

Can Cu phung huàng cong tác nhân sir cia dugc cp üy biu quyt thông qua; can cir 

tiêu chun, diu kin cp üy viên tái cü theo quy djnh, Ban Thung vi ... dir kin d nghj 

Ban Chap hành Dàng bO...  giói thiu nhüng cIng chI có ten sau tái cr Ban Chp hành 

Dàng b ... nhirn kS'  2020-2025, cI nghi, dàng chI cho bit kin cüa rnInh: 

Ti A Ho va ten 
Th'in g, 

narn 
sinli 

Nu' 

Chu'c vii, 
don vi 
A cong tac 

hin nay 

Kt qua 
phiêu giói 

thiêu tai Hôi 
.. ngh can b 

chü chôt 
(t5 1 ) 

Kt qua 
phiêu gii 

thiêu tai Hôi 
.. ngh Ban 

Chap hành - 
lan 1... (t5 lê) 

Y kin 
cüa ilông chi 

Bong A Khong 
dông ' 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Tng s . . . 

(Phiê'u khóngphái lç ten) 

Ghi c/ia:  Dèmg chI dng ' hay không cIng gió'i thiu ai thI dánh du "X" vào ô tung ing 



DANG BO TINH NAM ij-i 
Iiuyn Uy (thành üy, dãng üy...) 

* 

Mâu 4 TC2 

BANG CONG  SAN VIET NAM 

ngày ... tháng ... närn 2020 

PHIEU LAY ' MEN 
yE DANH SACH NHAN SI UY VIEN BAN THUONG VJ... BIX5NG NHIEM 

DU DIEU KIIN, TIEU CHUAN TA! CIJ' BAN THUNG VU... 
MbA.., NHhiM KY 2020-2025 

(tçii Hi nghj Ban Thw&ng vi ... - lá'n 2) 

Can cr phuo'ng hithng Cong tác nhân sr dã duc cp üy biu quy& thông qua; can cr 

tiêu chun, diu kin d üy viên ban thumg vi cp ñy tái cir theo quy djnh, Ban Thuè'ng 

VU ... dir 1dn d ngh Ban Chp hành Dâng bO...  gi&i thiu nhcrng dng chi có ten sau tái 

cir Ban thung vii cp üy nhim kST 2020-2025, nghj dng chI cho bi& kin cüa mInh: 

T T HQ va ten 
Tháng, 

nIm 
sinli 

Nfr 

Clue vti, 
vj 

cong tác 
hin nay 

qua 
phiu giói 
thiu tai 
Hôi ngiii 

cãi bô c 
cht(t1) 

Ktquã 
phieu giói 

thiçu ti Hi 
nghj Ban 

Chap hãnh 
Dãngb- 

1aii1(tIê) 

kin 
cüa dng elI 

Bong Không 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Tong s: 

(P hi é'u khóngphái kj' ten) 

Gui c/ia:  Dèng clii dng hay không dng ' giói thiu ai thI ctánh du tX" vào ô tisang img 



Mâu4TC3 

BANG CQNG SAN VIJT NAM 

ngày tháng nám 2020 

PHJEU LAY MEN 
yE DANU SACH NHAN SIJ' CAC CHIIC DANIH CHU CHOT CUA 

BI1NG NHIM DU BIEU KJN, TIEU CHUAN TA! ciY 
CAC CIIEJ'C DANLI LANH DAO CAP U NHIIM KY 2020-2025, 

LANH BAO BlOND, UBND .... NEIItM K 2021-2026 
(tgi Hi nghj Ban Thu'ô'ng vy . . - lcn 2) 

Can cü phuang hithng cong tác nhân sr dã duçc cp üy biu quy& thông qua; can cir 
tiêu chun, diu kin nhân sir các chüc danh lãnh do chü ch& tái Cu theo quy djnh, Ban 
Thu&ng vi ... dir kin d nghj Ban Chip hành Dãng be... giôi thiu nhttng dng chI Co ten 

sau tái cü các chüc danh 1nh dto chü ch& cüa cp üy, HDND, UBND nhim k) miii, d 
nghj &ng chI cho bi& kin cüa mInh: 

1. NHAN SIJ' CH15C DANH B! THU'... NTIIIM KY 2020-2025 

TT Ho và ten 
Thang, 

nám 
sinh 

Chu'cvu, 
d 

congtac 
hA içn nay 

Kt qua 
. 

phieu gio'i 
thiêu tai Hôi 

.. 
ngh CBCC 

(t5 1) 

Kêt qua phiu 
•, . gio'i thiçu tn 

Hôi nghi BCH 
Bang by - tan 

1 (t 1) 

Y kin 
A cua dong chi 

, 
Bong y 

A Khong 
d ong y 

1. 

2. NHAN Si)' CH1J'C DAM! PHO B! THU... NHI1M KY 2020-2025 

TT Ho và ten 
Thang, 

näm 
srnh 

Chtrcvu, 
. 

A V! 
cong tac 
h içn nay 

Kt qua 
. •,. 

phieu gioi 
thiêu tai Hôi 

. 
ngh CBCC 

(t5 l) 

Kêt qua phiêu 
• . . gio'i thiçu ti 

Hôi nghi BCH 
•. A Bang by - lan 
1 ( l) 

Y kin 
A cua dong chi 

A Bong 
y 

A Khong 
ong y 

1. 

3. NHAN SI)' CHI5'C DANII CHU T!CH  HBND... NHItM KY 2021-2026 

TT Ho và ten 
Thang, 

näm 
sinh 

Chu'cvu, 

A cong tac 
içn nay 

Kt qua 
. 

phieu gio'i 
thiêu tai Hôi 

. * ngh CBCC 

( l) 

Kêt qua phiêu 
.,. •A gie'! thiçu ti 

Hôi nghi BCH 
A Bang by - tan 

1 l) 

Y kin 
A cua dong chi 

Bong 
y 

A Khong 
d ong y 

1. 

4. NIIAN Si)' CHUC DANLI CHU TICH UBNID... NHI1M KY 2021-2026 

TT Ho và ten 
Thang, 

nàm 
sinh 

Chucvu, 
do vi 
A cong tac 
•A hiçn nay 

Kêt qua 
. 

phieu gio'i 
thiêu tai Hôi 

•. . ngh CBCC 
(t J) 

Kt qua phiu 
. . 

gb'! thiçu tii 
Hôi nghi BCH 

A Bang by - lan 
1 ( l) 

Y kin 
A cua (long chi 

A Bong 
y 

A Khong 
A (long y 

1. 

Gill c/ia:  Dng chI dông hay không dng thI dánh du "Xv' vào ô tumig 1r11g 

DANG BQ TNH NAM DINH 
Huyn üy (thành üy, dãng üy...) 

* 
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5. NHANSII CHU'C DANIEl PHO CHU TECH HDND... NRIJM KY 2021-2026 

TT 119 và ten 
Tháng, 

nám 
sinh 

Chfrc vi1i, 

don v 
cong tác 
hin nay 

Ktuã 
phiugith 
thiêu tai 
Hi ngiii 
CBCC 

Kêt qua phiu 
giói thiu ti 

Hi nghj BCH 
Bang b - lltn 

1 ( ) 

cua dông chI 

Bong 
y 

Không 
dông 

1. 

7 

6. NUAN SI,J' CIIIJC DANIEl PHO CHU TCH UBND... Nffl1M K(  2021-2026 

TT Ho và ten 
Thang, 

näm 
sinh 

Chu'cvu, 

A cong tac 
A hiçn nay 

Két qua 
. 

phieu gioi 
thiêu tai Hôi . 
ngh CBCC 

(t 1) 

Kt qua phiu 
• . • A • gio'i thiçu tii 

Hôi nghi BCH 
Bang bQ - tan 

( 1) 

Y kin 
cua dong chi 

Bong 
y 

A Khong 
dong y 

1.  

2.  

- Chüc danh nào có nhãn sir dñ diêu kin, tiêu chuân tái cfr thl dua vào danh sách; 
- Chirc danh nâo không có nhân sr tái cü thI dê: Không có. 

Gui c/ia:  Dng chi &ng hay không &ng giái thiu ai thi dánh d.0 "X" vào ô t11ong ilrng 



Mâu 5 TC1 

DANG BO TINH NAM E1TNT-I BANG CONG  SAN VIET NAM 
Huyn ily (thành üy, dãng üy...) ..., ngày ... tháng ... nàin 2020 

PHIEU BIEU QUYET 
CUA BAN CHAP HANH BANG BQ ... NHIM KS( 2015-2020 
yE DANH SACH NHAN S1 CAP U'( VIEN BU'ONG NHIM 

PU BIEU KiN, TIEU CHUAN TAI CU' CAP U'( 
iuioA ..., NHI1M KY 2020-2025 

(tQi Hi nghj Ban Chá'p hành Dáng b ... - lá'n 2) 

Can cir phu'o'ng hthng cong tác nhân sr dã duc cp üy biu quyt thông qua; can cir 

tiêu chun, diu kin cp üy viên tái Cu theo quy djnh, Ban Thithng vi1 ... dçr kin d nghj 

Ban Chap hành Dáng b ... giói thiu nhü'ng dng chI có ten sau tái Cu Ban Chp hành 

Dáng b ... nhim k' 2020-2025, d nghj ding chI cho biu quy&: 

H vt ten 
Thán 

nam 
sinh 

Nfr 
D

,. 
1101 

40 
tui 

Chü'c 
vt, don 

cong 
tác Iiin 

nay 

Ktquã 
phiu 

tliiêu ti 
Hôi 
nglii 

CBCC 
(W A)  

Ktquã 
plueu 
gii 

thiçu ti 
Hçi 
ngh 

BCH... 
-lan 1 

Ktquã 
phiêu 
gioi 

thiu tti 
Hôi 
ngh 

BTV... 
-lIn2 

y kin c' ua 
uon ci 

Bong Không 
dông 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Tong so d/c 

(Phié'u khóngphái kj ten) 

Ghi c/ia:  Bong clii dOng " hay không dng ' giO thiu ai thI clánh du "X" vào ô tuGng 1rng 

* 



DANG BQ TINH NAM DINH 
Huyn üy (thành üy, dãng üy...) 

* 

Mâu 5 TC2 

BANG CONG SAN VIT NAM 

ngày ... tháng ... nám 2020 

PIIIEU BIEU QUYET 
CUA BAN CHAP HANH BANG BQ ..• NHIM K( 2015-2020 

yE DANH SACH NHAN SI)' UY VIEN BAN THIJ'NG VJ BU'()NG NHIIM 
BU rnEU KIN, TIEU CHUAN TA! CU' UY VIEN BAN THIJ'YNG vu 

IuioA ..., NH!EMK( 2020-2025 

(tçxi H'i nghj Ban Ch4 hành Dáng b5 ... - lcn 2) 

Can cur phucing hiiâng cong tác nhân sir dã duçic cp üy biu quyt thông qua; can dr 

tiêu chun, diu kin üy viên ban ththng vii cp üy tái cü theo quy djnh, Ban Thuô'ng vi 

dir kin d nghj Ban Chp hành Dãng bô... gi1i thiu nhUng dng chi có ten sau tái Cu 

Ban thithng v cp üy nhim kS'  2020-2025, d nghj dng chi cho biu quy&: 

TT Hy va ten 
Tháng, 

näm 
sinhi 

Nti 
Du'O'i 

40 
tui 

Chti'c 
vy, don 

V1 
Cong 

tác hin 
nay 

Ktquã 
phiu 
giói 

thiu tti 
Hôi 
nghi 

CBCC 
( 1) 

Ket qua 
phiêu 

thiçu tti 
Hyi 
ngh 

BCH... 
- lan! 
(tylç) 

Kêtquá 
phiu 

thiu ti 
Hôi 
ngh 

BTV... 
- lan 2 
(tl) 

y ii 
cüa dông chI 

Bong 
Y 

Không 
dông  5 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Tong s ...d/c 

(P hi é"u khóngphái kj ten) 

Gui c/ia:  Dng chI dng hay không dng giâi thiu ai thI dánh du "X" vào ô tu'Img üng 



DANG BO TIN}I NAM DINT-I 
11uyn üy (thãnli üy, thing fly...) 

* 

Mliii 5 TC3 

BANG CONG SAN V!T NAM 

ngày ... tháng ... nàm 2020 

PHIEU BIEU QUYET 
CUA BAN CHAP HANH BANG BQ ... NHIM K( 2015-2020 

YE DANH SACH NHAN S1 CAC CHC DANH CHU CHOT CUA 
BUTNG NHIM PU iEu KIN, TIEU CHUAN TA! CJr cAc CHU'C DANH 

LANH BiO cAp Uy NHI1M KY 2020-2025, LANH BiO HBND, UBND 
NHI1M KY 2021-2026 

(tçii Hi nghj Ban Chá'p hành Dáng b ... - lá'n 2) 

Can cir phucmg hu'óng Cong tác nhân sir dã dugc cp üy biu quyt thông qua; can cü 
tiêu chuân, diêu kin nhân sir các chirc danh lãnh dao  chü chôt tái cir theo quy dinh, Ban 
Thithng vii... dci kiên dê nghj Ban Chap hành Dâng be... giói thiu nhtthg dông chI có ten 
sau tái cir các ch'irc danh 1nh do chü ch& cüa cap üy, HDND, UBND nhim kS'  mói, dê 
nghj dng chI cho biêu quyêt: 

1. NHAN S1) CHU'C DANH B! THTf NHIIJM KY 2020-2025 

TT 11ç và ten 
Tháng, 

iiiim 
sinh 

Chfrc 
vii, don 
vj cong 
tác hiên 

nay 

Kt qua 
phiêu 

giói tIiiu 
tti Hi 

nghi 
CBCC 
(t5' 1 ) 

Kt qua 
phiêu gió'i 
thiu tii 
Hi nghj 

BCH Bang 
b ... - ln 1 

(t l) 

Kt qua 
phiêu giói 
thiu tti 
Hôi nghi 
BTV... - 

lin 2 
(t5' 1 ) 

Y kin 
cfla doug clii 

iong 

Y 

A iiiong 
dong y 

1.  

2. NHAN S CHU'C DANH PHO B! THU NHItM KY 2020-2025 

TT HQ vt ten 
Tháng, 

nim 
sinh 

Chile 
vii, don 
vj cong 
tác hin 

nay 

Ktquã 
phiêu 

giii thiu 
tti Hi 

nghj 
CBCC 
(tsr lê) 

Ktquã 
phiêu giOi 
thiu tui 
Hôi ngh 

BCH Bang 
bô ... - lan 1 

(t57 l) 

Ktquã 
phiêu giói 
thiu tti 
Hi nghj 
BTV... - 

lan 2 
(t5 l) 

'(kin 
cfla dông clii 

o
,
ng KhA ong 

dong y 

1.  

2.  

3. NHAN S1) CH1C DANH CHU TCH HPND ... NHI1M KY 2021-2026 

TT Ho và ten 
Tháng, 

nãrn 
sinh 

Chic 
vu don 

' . 
P.

V1 
cong tac 

hiçn 
nay 

Kt qua 
phiêu 

giOi thiu 
tai Hôi 

. 
nghi 

CBCC 
(1:5 lê) 

Kt qua 
phiêu giói 
thiu tii 
Hôi nghi 

.. 
BCH Bang 
b ... - Ilmu 1 

(t5' l) 

Kt qua 
phiêu giói 
thiu tii 
1101 nghi 
BTV... - 

11n 2 
(t5r ) 

Y kth 
cfla doug clii 

Bong A Khong 
doug y 

1. 

Ghi c/ia:  Dèng chi dông hay không dèng thI dánh du "X' vào ô tuong iiing 
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4. NHAN SI)' CHtC DANH CHU TICH UBND ... NHI1M KY 2021-2026 

TT Ho và ten 
Tháng, 

nim 
sinh 

Chñ'c 
vu don 

A congtac 
içn h A 

nay 

Kt qui 
phiêu 

giói thiii 
tai Hôi 

ngh 
CBCC 
(

A) 

Kt qua 
phiêu giO'i 

thiu ti Hi 
nghi BCI-I 

Bang bQ ... - 
lan 1 (t l) 

Kt qui 
phiêu giói 
thiii ti 
Hôi nghi 
BTV... - 

lan 2 
(t5' A) 

' kiên 
clia dông chi 

Bong A Khong 
ong ) 

1. 

5. NHAN SI)' CHU'C DANH PHO CHU TICH HBNI) ... NHI1M K( 2021-2026 

TT HQ va ten 
Tháng 

nam ' 
sinh 

Chtic 
V11, do'n 

cong tác 
hen 
nay 

Kt qua 
phiêu gió'i 
thiii ti 
Hi ng1 
CBCC 
( 

Kêt qua 
phieu gioi 

thiçutui HEi 
ngh BCH 

Bang b ... - 
lan 1 (t5i lê) 

Két qua 
phiêu gió'i 
thiu t,ii 
Hi nghj 
BTV... - 

ln 2 
(t5'lê) 

Y kin 
cña dông chI 

Bong Kliông 
dông 5' 

1.  

2.  

6. NHAN SI)' CH1J'C DANH PHO CIIU TICH UBND ... NHI1M KY 2021-2026 

TT Ho và ten 
Tháng, 

näm 
sinh 

Churc 
vit, don 

VI 

cOng tác 
hin 
nay 

Kêt qua 
phiêu giói 
thiêu tai 
Hii nghj 
CBCC 
(t5' l) 

Kt qua 
phiêu giói 

thiii tii Hôi 
nghj BCH 

Bang bi ... - 
ln 1 (t5' l) 

Kt qua 
phiêu 

giOi tIiiu 
tti Hui 
nghj 

BTV... - 
lIn 2 
(t5' 1 ) 

Y kin 
cfla dng clii 

* 
Dông 

5' 
Không 
d1ng  5' 

1.  

2.  

* Cháj: 
- Chüc danh nâo có nhân sr dü diêu kin, tiêu chuân tái cir thI thra vào danh sách; 
- Ch(rc danh nâo không có nhân sr tái cr thI dê: Không có. 

Ghi chá:  Dèng chI dèng 5' hay không dng 5' gii thiu ai thI dánh du "X" vao o tuung rng 



Mflu 1 LDJ 

HUYN TJY (THANH 11Y, DANG UY) BANG CONG SAN VIET NAM 
TIEU BAN NHAN Se... 

* 

DANH SACH 
NHAN ST PU PIEU KIN, TIEU CHUAN 

DTJ' MEN GIOI THIU LAN BAU THAM GIA CAP U( 
KIIOA ..., NHIIM KY 2020-2025 

(tgi Hç5i nghj Ban Thu&ng vt ccIp l/ - lan 1,) 

TT A Ho va ten 
Thang, 

. 
narn sinh 

- 
Nw 

Duó'i 
40 

x. 

. 
Chuc vu, don vi 
A A cong tac hiçn nay 

Trinh do 

Chu'ên 
111 011 

LLCT 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Tiiigsô: 

ngày ... tháng ... nàrn 2020 



Mâu 1 LD2 

HUY1IN OY (THANH J9flT,  DANG OY) 
TIEU BAN NHAN SI)... 

* 

PANG CONG  SAN VIT NAM 

ngày ... tháng ... närn 2020 

DANH SACH 
NHAN STT PU PIEU KIN, TIEU CHUAN 

DU' I(JEN GIOI THIU LAN DAU THAM GIA BAN THU'ONG Vij 
KHOA ..., NHI1M KY 2020-2025 

(tçii Hç5i nghi Ban Thu'&ng vii.. - lá'n 1) 

TT 
A Ho va ten 

Thang, 
. 

narn sinh 
- 

Nu' 
Du'ó'i 

40 
Chuc vu, do'n vi 

A • A cong  tac hiçn nay 

TrInli do 
Chu ,A 

, 
'non 

LLCT 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Tngs: 



HUY1N UY (THANH Uy, DANG flY) 
TIEU BAN NHAN Si)'... 

* 

Mâu 1 LD3 

BANG CQNG SAN \TIET NAM 

ngày ... tháng nám 2020 

DANH SACH 
NHAN SI)' PU BIEU KIN, TIEU CHUAN 

PU' MEN GI(fl THIiU LAN oAu I5NG ciTY CAC CH1rC DANH 
LANH BAO CAP UY NHIM KY 2020-2025, LANH DAO HBND, UBND 

NHIM KY 2021-2026 

(tgi h5i nghj Ban Thuông vy . - ln 1,) 

1. NHAN SI)' CH1J'C DANH B! THU... NHIM KY 2020-2025 

TT Hç Va ten 
Tháng, 

nám sinh 
Chu'c vi,i, don vi cong tác 

hin nay 
Trinh d 

Chuyên mon LLCT 

1. 

2. NHAN Si)' CHUC DANH PHO B! THU... NHIM KY 2020-2025 

TT Ho va ten 
Tháng, 

nam sinh 
Chtrc viii, don vi cong tác 

hiçn nay 
TrInh d 

Chuyen mon LLCT 

1. 

3. NHAN Si)' CHI5'C DANH CHU TICH HOND... NHItM KY 2021-2026 

TT H và ten 
Tháng, 

näm sinh 
Chirc vii, don vj Cong tác 

hin nay 
TrInh d 

Chuyên mon LLCT 

1. 

4. NHAN SI)' CH1J'C DANH CHU TECH UBND... NHItM KY 2021-2026 

TT Hçvàtên 
Tháng, 

näm sinh 
Chtrc vy, don vi  cong tác 

hin Hay 
TrInh d 

Chuyên mon LLCT 

1. 

5. NHAN Si)' CHUC DANH PHO CHU TICH  HOND... NHI1M KY 202 1-2026 

TT Hovaten 
Tháng, 

. nam sinh 
Chfrc vu, don vi cong tác 

• A hiçn nay 
Trinh do 

A A Chuyen mon LLCT 

1. 

6. NHAN Si)' CHU'C DANH PHO CHU TECH UBNIL. NHIM KY 2021-2026 

TT Hç và ten 
Tháng, 

nàm sinh 
Chtrc vy, don vj cong tác 

hin nay 
TrInh d 

Chuyên mon LLCT 

1. 

*Chá J5: 
- Chüc danh nâo Co nhân sir dü diêu kin, tiêu chuân thI dua vào danh sách; 
- Chüc danh nào dä có nhân sr tái cü dü tiêu chuân, diêu kin thI dé: Dâ Co nhân s'i tái Cu. 



DANG BO TIN}I NAM DTNH 
Huyn üy (thãnh üy, dãng ily...) 

* 

Mâu 2 LD1 

DANG CQNG SAN VIiT NAM 

ngày ... tháng ... nàrn 2020 

PHIEU LAY \ MEN 
YE DANH SACH NHAN ski' DU niEu KIN, TIEU CHUAN 

DTf KIEN GIOI THIU LAN DAu THAM GIA CAP U 
iuioA ..., NHIIM KY 2020-2025 

(tçii H5i nghj can b5 chi chó't...) 

Can cr phucmg hu'ing Cong tác nhân sr dã duc cp üy biu quyt thông qua; can cr 

tiêu chun, diu kin cp üy viên theo quy djnh, Ban Thuô'ng vii ... dir kin d nghj Ban 

Chp hành Dáng be... gii thiu nhttng dng chI có ten sau 1n du tham gia Ban Chp 

hành Dáng b ... nhirn kS'  2020-2025, d nghj dng chI cho bit kin cüa rnInh: 

TT HQ vã têii 
Tháng, 

nàm 
sinh 

Nü 
Du*i 

tuôi 

Chñ'c V1, 

do'n vi 
cong tác 
Iiin nay 

TrInh d 
i'( kiii 

cila &ng d1 

Chuyên 
mon 

LLCT Bong S 
Không 

ng ' 

1.  

2.  

Tiig s .. 

Nu dng chI không dông vOi nhân sir do Ban Thu'?rng vi ... di' kin giói thiu 

thI giói thiu nhãn sir khác có dü diu kin, tiêu chnii vào ô dtrOi day 

TT Hç và ten 
Thãng, 

nim sinh 
Nu'  

Du*i 
40 tuôi 

Chñ'c viii, don vi 
Cong tác hin nay 

Trinh d 

Cliuyên mOn LLCT 

1.  

2.  

3.  

Tiig s ct/c 

(P hi é"u khóngphái k ten) 

Ghi c/ia:  Ding chi dèng 'i  hay lthông dng giài thiu ai thI clánh du "X" vào ô tung rng 



DANG BO TINH NAM €ji-i 
Huyn üy (thànli üy, dãng üy...) 

* 

Mâu 2 LD2 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

ngày ... tháng .. näm 2020 

PHIEU LAY Y KIEN 
yE DANH SACH NHAN SJ' PU BIEU KItN, TIEU CHUAN 

D'I MEN GIOI THIU LAN BAU THAM GIA BAN TH1RNG vv... 
IUIOA..., NHI1M KY 2020-2025 

(tgi IT[ç5i nghj can b5 chi chat...) 

Can cr phuong huóng cong tác nhân si.r dâ du'Q'c cp üy biu quy& thông qua; can 

cir tiêu chun, diu kin üy viên ban thumg vii cp üy theo quy djnh, Ban Thurng vi 

dir kin ct nghj Ban Chp hành Dàng be...  gió'i thiu nhüng dng chi có ten sau 1n du 

tham gia Ban thung vi cp üy nhirn kS'  2020-2025, d ngh dng chI cho bi& kin 

cüa mlnh: 

TT Hç vã têii 
Tháng, 

nàrn 
sinh 

Nfr 
Du'ó'i 

tuoi 

Chfrcvii, 
v 

cong tác 
1iin nay 

TrInhd 
Y kiii 

cüa tling clii 
Chuyên 

mon 
LLCT Dlng 

Khong 
dong 

1.  

2.  

3.  

Tng s 

Nu dng chi không ding 5 vi nhân siy do Ban Thu'b'ng vu ... di1r kin giói thiu 

thI giói tIiiu nliIn sir khác cO dü diu kin, tiêu chun vão ô du'ôi day 

TT fl 
Tháng, 

nàin sinh 
Nu  

Du'ói 
40 tuôi 

Chirc vçi, do'n vj 
cong tac hiçn nay 

TrInh d 

Chuyên mon LLCT 

1.  

2.  

3.  

Tingsi ...d/c 

(P hi ê'u khóngphái kj ten) 

Gui c/ia:  Bong chi dông 'i  hay lthông dng ' giói thiu ai thI dánh du "X' vào ô tLrang irng 



DANG BQ TINH NAM DTNH 
Huyn üy (thành üy, dãng üy...) 

* 

Mâu 2 LD3 

BANG CQNG SAN Y11T NAM 

ngày tháng nám 2020 

PHTEU LAY Y MEN 
yE DANU SACH NHAN sç DU DIEU KIN, TIEU CHUAN 

D11 KIEN GIO1 THIEU LAN DAU 15NG cU BAU Gui' CAC cm5'c DANH 
LANH BAO CAP UY NllIM KY 2020-2025, 

LANH DAO HDND, UBND.... NTIIM KY 2021-2026 

(tçii Hç5i nghj can bç5 chi chat ...) 

Can cü phuo'ng huóng cong tác nhân sir dã duc cp Uy biu quyt thông qua; 
can cr tiêu chun chüc danh lath diao chü cht theo quy djnh; Ban Thung v ... dr 
ki&i d nghj Ban Chp hành Dàng be... gi9i thiu nhüng dng chi có ten sau l'rng cr 
bu giü các chüc danh lãnh d chü ch& cüa cp üy, HDND, UBND nhim k mdi, 
d nghj dng chI cho bitt kin cüa mInh: 

1. NTIAN Si)' CHI5'C DANH B! THIJ' NRIM KY 2020-2025 

TT 119 va ten 
Tháng, 
än sinh 

Chirc viii, don vi 
cong tác hin 

nay 

TrInh d 
Ykiên 

cüa &ing chi 
Chuyên 

mOn 
LLCT  

Dng 
5 

Không 
dông 

1. 
Nu dng chi không (11ng vói nhân sij do Ban Thn'?ing vii ... dir kin gió'i thiu 

thI gió'i thiu nhân sti khãc Co dü diu kin, tiêu chun vào ô thrOi dâ 

TT HQ và ten 
Tháng, 

nàm sinh 
Chüc vy, don v cong tác 

hin nay 
Trinh d 

Chuyên mon LLCT 
1. 

2. NHAN Si)' CHUC DANH PHO B! THU' NUIIM KY 2020-2025 

TT HQ Va ten 
flrla:i,h 

Chüc vy, don vi 
côngtác hin 

TrInh 
Ykiên 

cüa dông chi 
Chuyên 

mon 
LLCT g 

y 
Không 
ongy 

1. 
Nu doug chi khOng dung vó'i nhân sir do Ban Thtr&ng vy ... dir kin giOi thiu 

thi gb'! thiêu nhân sir khac co dii diu kiên, tiêu chuân vao ô thrm day -- 

TT A Hovaten 
Tháng,. 

. nam sinh 
Chii'c vu, don vi cong tác 

hiçn nay 
Trinh do 

Chuyên mon LLCT 
1. 

3. NHAN SI)' CHU'C DANH ciiii TICH HBND ... NHI13M KY 2021-2026 

TT HQ V ten 
Tháng, 

nám sinh 

Chirc vy, don vi 
Cong tác hin 

nay 

TrInh 
Ykiên 

ciia aung clii 
Chuyên 

mon LLCT 
Dung Không 

dng 
1. 

Ghi c/ia:  Dung chi &ng hay không dung )' thi dánh dtu UX!  vào ô trnlmg img 



2 

Nu dIng chI không ding vói nhân sir do Ban Thirông viii ... dir kin giói thiit 
thl iôi thiêu nhân sir khác cô dü diêu kin, tiêu chuân vào ô dtrói day 

TT Hç và ten 
Tháng, 

nAm sinh 
Chirc vii, don vj cong tác 

hin nay 
TrInh d 

Chuyên mon LLCT 
1. 

4. NILIAN Si)' CH1J'C DANH CIIIJ T!CH  UBNI) ... MiIiM K( 202 1-2026 

TT HQ và ten 
fl

a:i;h  
ChIrc vii, don vj 
congtá; hin 

TrInh d 
\Tki n  

cüa dông chi 
Chuyên 

LLCT  
Bong Không 

1. - - 
Nu dng chI không dông vói nhân sir do Ban Thirông viii ... dir kiên giói thin 

thI ió'i thiêu nhân sir khác có dü diu kin, tiêu chuân vào ô dtrói day 

TT H Va ten 
Tháng, 

näm sinh 
Chirc viii, don vj cong tác 

hin nay 
TrInh d 

Chuyên mon LLCT 
1. 

5. NTIAN Si)' ciiui'c DANTI PIIO CHU T!CH  HOND ... NHIM KY 2021-2026 

TT Hç và ten 
Chirc viii, don vi 
côngtác hin 

TrInh d 
kin 

cña dông chi 
Chuyen 

LLCT  
Bii Khong 

1. 
Nu dông chI không dông vói nhân siy do Ban Thir?rng viii ... dii kin giói thiu 

thI ió'i thiêu nhân sir khác có dü diêu kiên tiêu chuân vào ô dirói day 

TT A Hovaten 
Tháng, 

. 
nam sinh 

ChIrc vu, don vi cong tác 
hiçn nay 

TrInh do 

Chuyên mon LLCT 
1. 

6. NTIAN Si)' CH1JC DANTI P11(3 CHU TICH  UBNI) ... NHhIM KY 2021-2026 

TT HQ và ten 

- 

flrh1a•g, 
Chfrc vij, do'n vi 

côngtác hin 

- 
TrInh d 

Ykiên 
cüa dông chI 

CIIUyêII 
LLCT  

1)ig Khoflg 

1. 
Nu dung chi không dung vói nhân sir do Ban Thu*ng viii ... dir kiên giói thiu 

thl giói thiu nhân sir khác có dü diêu kin, tiêu chuân vào ô diró'i day 

TT A Hovaten 
Tháng, 

. 
nam sinh 

Chirc vu, don vi cong tác 
hiçn nay 

TrInh do 

Chuyên mon LLCT 
1. 

(Phié'u khóngphái k) ten) 
* CIzáj: 
- Chrc danh nào Co nhn six dü diêu kin, tiêu chuân thI dim vào danh sách; 
- Chirc danh nào dâ có nhân sçr tái cir dü tiêu chuân, diêu kin thI dé: Dã có nhân sr tái c1r. 

Gui c/ia:  Dung chi dung ) hay không dung giOi thiu ai thi dánh du "X" vào ô tucYng üng 



Mâu 2 LD4 

T!NH UY NAM BTNH BANG CQNG SAN VIT NAM 
* Narn Djnh, ngày tháng ... nàm 2020 

PHIEU LAY Y MEN 
yE DANH SACH NHAN SIX PU DIEU KiN, TIEU CHUAN 

INS MEN GIOI THI1U LAM TRU'O'NG BOAN, PHO TRTRNG DOAN 
PAl BIEU QUOC HQI KHOA XI, NHhIM KY 2021-2026 

('tgi Hç5i nghj can b5 chi chat,) 

TT Hç và ten 
Tháng, 

nàm 
sinli 

Chñ'c vit, don vi 
cong tác hin nay 

TrInh do 
( 

cilia dông clii 

Chuyên 
mOn 

LLCT  Dng 

5 
Không 
dông 

I TRIXNGDOAN 

1. 

II PHO TRUNG DOAN 

1. 

Nu dông clii không d1ng vói nhãn sit' do Ban Thu*ng vii Tinh üy dir kin 

gió'i thiu tliI gió'i thiu nliân sii' khác cO dii diu kin, tiêu chun vào ô duó'i day 

TT Ho và ten 
Tháng, 
nrn 
sinh 

Chfrc vit, do'n vj cong tác 
Iiin nay 

TrInh d 

Cliuyên mon LLCT 

I TRUOING BOAN 

1. 

II PHOTRISQNGBOAN 

1. 

(Phiê'u khóngphái kj ten) 



DANG BO TINH NAM DJNH 
Iiuyn üy (thàiih ily, dãng üy...) 

* 

Mâu 3 LD1 

BANG CONG SAN VI1T NAM 

ngày ... tháng ... nárn 2020 

PHIEU LAY \ MEN 
YE DANH SACH NHAN S1 DU BIEU KIEN, TIEU CHUAN 

DIf KIEN GIOI THIU LAN BAU THAM GIA CAP U( 
iuioA ..., NHI1M KY 2020-2025 

(tçii Hç5i nghj Ban ChqT'p  hành Dáng bç5.. - lá'n 1) 

Can cr phu'o'ng huóng cong tác nhân sir dã dugc cp üy biu quyt thông qua; 
can cr tiôu chun, diu kin cp üy viên theo quy djnh, Ban Thu'ng vii ... dir kin 
d nghj Ban Chp hành Dâng bL. giâi thiu nhting dng chi có ten sau 1n du 
tharn giaBan Chp hành Dáng bO ... nhim k' 2020-2025, d nghj dng chI cho bitt 

kiên cüa rnInh: 

TT Ho và ten 
Tháng, 

nàm 
sinli 

NIl' 
Du'ô'i 

40 
tuôi 

Chusc 
vit, (lo'n 
vi cong 
tác lij 

nay 

TrInh dQ 
Kt qua 

phiu gi&i 
tliiêu tti 
Hi nghj 
CBCC 
(1 1A) 

'\( kiii 
cüa &11g chI 

Chuyên 
mon 

LLCT 
Dông 

dung 

1.  

2.  

3.  

Tng su d/c 

Nu dung chi khôiig dung vó'i nhãn si,i' do Ban Thuông vij ... diii' kin gió'i t1iiu 
tlil gió'i thiu nhân siy khác Co dIl diêu kin, tiêu chuân vào ô du'O'i day 

TT Hy và ten 
Tháng, 

Ham sinli 
Nil'  

Duó'i 
40 tuui 

Chñ'cvii, 
do'fl vj cong 
tác hin nay 

TrInhdô 

Chuyêll mon LLCT 

1.  

2.  

3.  

Tungsu die 

(P hi é'u khóngphái kj ten) 

Ghi cht:  Dung chI clong 'i  hay không dng gió thiu ai thI dánh du "X" vào ô tuung rng 



DANG B() TIM-I NAM DINH 
Huyn fly (thành fly, dãng fly...) 

* 

Mâu 3 LD2 

DANG CONG  SAN VIET NAM 

ngày ... tháng ... nárn 2020 

PIIIEU LAY MEN 
YE DANH SACH NHAN ST flU DIEU KIN, TIEU CHUAN 

DT MEN GIOI THIU LAN DAU THAM GIA BAN THUONG VT 
KHOA ..., NHIIM KY 2020-2025 

(tçii H3i nghj Ban Chá'p hành Dáng b5 ... -ldn 1) 

Cin ci phuo'ng huó'ng cong tác nhân sir dã du'gc cp üy biu quyt thông qua; 
can cir tiêu chun, diu kin üy viên ban thu'Ong vii cp üy theo quy djnh, Ban 
Thuing vii ... dr kiên dê nghj Ban Chap hành Dâng b ... gii thiu nh1ng dông chi 
có ten sau 1n diu tham gia Ban thuà'ng vit cp üy nhim kS'  2020-2025, d nghj 
dng chi cho bitt kin cüa mInh: 

TT HQ và ten 
Tháng, 

nàm 
sinh 

Nil' 
Du'ói 

40 
tuôi 

Chflc 
vi, ao' 
vj cong 
tac hiên 

nay 

TrInh 
Kt qua 

phiu gió'i 
tliiêu ti 
Hi nghj 
CBCC 
(jA) 

Y kiii 
cila dông chI 

Chuyên 
mon 

LLCT  
A Bong 

Không 
thig 

1.  

2.  

3.  - - 

T!lng so dlc 

Nu dng clii khôiig doug " vói nhân sir do Ban Thuôiig viii ... di kin giói thiu 
tliI giói thiu nhân ski' khác có dii diêu kin, tiêu chumn vào 8 du'Oi day 

TT 11c Va ten 
Tháng, 

nàm sinh 
Nü'  

Du'ói  
40 tuôi 

Chfrc 
don vi cong 
tác hiii nay 

TrInh do 

Chuyên 111811 LLCT 

1.  

2.  

3.  

TOiigsO die 

(P hi é'u khóngphái kj ten) 

Gui c/ia:  Dèng chI dng hay không dèng gith thiu ai thi dánh c1u 'X" vào ô tircing rng 



Mâu 3 LD3 

• DANG BQ TINH NAM DINH BANG CONG  SAN VIIT NAM 
Huyn üy (thànli üy, dãng üy...)

ngày tháng näin 2020 

PHIEU LAY MEN 
yE DANH SACH NIHAN SiT BU BIEU KIJN, TIEU CIIUAN 

DII' MEN GIO1 TllhJU LAN DAU NG CU' BAU 
GIfT' CAC CII(J'C DANTI LANH DiO CAP UY NHIM KS( 2020-2025, 

LAMI DiO HDND, UBND .... NIlli3M KY 2021-2026 

(tgi Hç5i nghj Ban Ch4p hành Dáng bç5.. - lcn 1) 

Can cir phucing hithng cong tác nhân sir diã duçic cp üy biu quy& thông qua; 
can ii tiêu chun chirc danh 1nh do chü cht theo quy djnh; Ban Thuông vii ... dr 
kin d nghj Ban Chp hành Dãng bi giâi thiu nhttng dng chI có ten sau mg cr 
bu gii các chirc danh länh dio chü chM cüa cp üy, HDND, UBND nhirn k rnó'i, 
de nghj dông chI cho biêt kiên cüa mmnh: 

1. NEJAN SI)' CH15'C DANH BI Till]' N1IIM KY 2020-2025 

TT HQ Va ten 
Tháng, 

nám sinh 

Chüc viii, 
don vt 

cong tác 
hin nay 

• 
TrInh do 

Kt qua phiu • 
gió'i thiu tii 

Hi nghj CBCC 
(t 1) 

Y kiên 
cüa dông chi 

Chuyên 
mon 

LLCT  
Dng KhOng 

doug ' 
1. 

Nu dng chi không dng vOi nhân sir do Ban Thuô'ng vii ... dt kin gió'i thiu 
thI gió'i thiu nhân siy khác có dii diêu kin, tiêu chuân vào ô dirói day 

TT 119 V ten 
Tháng, 

näm sinh 
Chu'c vy, don vj cong tác 

hin nay 
TrInh d 

Chuyên mon LLCT 
1. 

2. NIJAN SI)' CHIJ'C DANH PHO B! Till]' NHhIM Kc( 2020-2025 

TT A Ho va ten 

• 
Thang, 

• nam sinh 

Chirc vu, 
don vi 

cong tac 
hiçn nay 

A Trinhdo 
Kt qua phiu 

•,. •A gio'i thieu tat 
A• Hçi ngh CBCC 

(ty lç) 

Y kiên 
cua dong chi 

A Chuyen 
mon 

LLCT  
Dong 

y 

A Khong 
dong y 

1. 
Nu dông chI không dl)ng vói nhân sr do Ban Thu'ô'ng viii ... dir kin giói thiu 

thI giOi thiu nhân siy khác có dii diu kin, tiêu chufin vào ô dtrói dâ 

TT H và ten 
Tháng, 

nám sinh 
Chirc viii, doit v cong tác 

hin nay 
TrInh d 

Chuyên mon LLCT 
1. 

3. NIIAN Si)' CBu]'C DANII CHU TICH IIDNI) ... NHI1M KY 202 1-2026 

TT Ho va ten 
Thang, 

nam sinh 

Chtrc vu, 
doii vi 
A cong tac 

hin nay 

A Trmhdo 
Kêt qua phiêu 

•,.. •A gioi thieu tat 
A• Hçu ngh CBCC 

(t J) 

Y kiên 
cua dong chi 

A Chuyen 
mon 

LLCT  
A Bong A Khong 

doug 5 
1. 

Ghi c/ia:  Dng chi dng hay không dng thI dánh du "X" vao o tuong üng 



2 

Nu d1ng chi không dông vói nhân sir do Ban Thithng viii ... diy kin giói thiu 
thI giôi thiu nhân sty khác có dii diêu kin, tiêu chun vào ô diro'i dâ 

TT HQ Va ten 
Tháng, 

nàm sinh 
Chu'c viii, thin vj cong tác 

hin nay 
TrInh d 

Chuyên mon LLCT 
1. 

4. NIIAN ST1 cI1IJc DANH cBIJ TJCH UBND ... NIBIM KY 2021-2026 

TT A Hovaten 
Thang, 

nam sinh 

Chirc vu, 
doit vi 
A cong tac 

hin nay 

A Truth do 
Kt qua phiêu 

• . • A • giol thien tai 
A Hçi ngh CBCC 

(t 1) 

Y kiên 
cua dong chi 

A Chuyen 
mon 

LLCT  
X Bong A Khong 

dông 
1. 

Nu dông chi không ding vol nhân sty do Ban Thurng vii ... dir kin giói thiu 
thI giói thiu nhân sty khác có dii diêu kin, tiêu chuân vão ô dirói day 

TT HQ và ten 
Tháng, 

nàm sinh 
Chirc vii, don v cong tác 

hin nay 
Trinh d 

Chuyên mon LLCT 
1. 

5. NBAN S1J' CHU'C DANII PHO CHU T!CH  HDND... NIll]M KY 2021-2026 

TT H9 V ten 
Tháng, 

näm sinh 

Chfrc vip, 
don vl 

cong tác 
hin nay 

TrInh do 
Kt qua phiu 
gió'i thiu tii 

Hi nghj CBCC 
(t 1) 

Y kin 
ciia dông chI 

Chuyên 
mon 

LLCT  
Dng 

5 
Không 
dông 

1. 
Nu dông chI không dông vol nhân sty do Ban Thtr?rng viii ... diy kin giOi thiu 

thl giói thiêu nhân sir khác Co dii diêu kiflq tiêu chuân vào ô dtrOi day 

TT H9 Va ten 
Tháng, 

nàm sinh 
Chu'c vij, thin vj cong tác 

hin nay 
TrInh d 

Chuyên mon LLCT 
1. 

6. NHAN S CH1YC DANH PHO CHU T!CH UBND...NHI1M KY 2021-2026 

TT A Ho va ten 
Thang, 
. 

nam sinh 

Chtrc vu, 
thin vi 
A V cong tac 

hin nay 

A Trinh do 
Két qua phiêu 

• . A gioi thieu tai 
A• HQI ngh CBCC 

(t 1) 

V kiên 
cua dong chi 

A Chuyen 
mon 

LLCT  
Bong A Khong 

dông 
1.  
2.  

Nêu dông chI không dông vol nhân sty do Ban Thtro'ng vi ... diy kin gio'i thiu 
thl giOi thiêu nhân sir khác cO dii diêu kiên tiêu chuân vào 0 dirO'i day 

TT A Hovaten 
Tháng, 

. 
nam sinh 

Chfrc vu, don vi cong tác 
hiçn nay 

TrInh do 

Chuyên mon LLCT 
1.  
2.  

(Phié'u khóngphái /g ten) 

* Cháy: 

- Chüc danh nào có nhân 
sv dü diu kin, tiêu chun thI dua vào danh sách; 

- Chirc danh nào dâ có nhân sr tái c1r dü tiêu chuân, diêu kin thI dê: Dã có nhân si tái cfr. 
Ghi chá:  Dng chI dng 32 hay không &ng 32 giOi thiu ai thI dánh d.0 "X' vão ô tuong 1mg 



Mâu 3 LD4 

T!NH UY NAM B!NH BANG CQNG SAN VIT NAM 
* ngày tháng nám 2020 

PHIEU LAY Y KIEN 
DANH SACH NHAN Sir BU IMEU KIN, TIEU CHUAN 

D1 KIEN GIOI THI1U LAM TRU'O'NG BOAN, PHO TRU'ONG DoAN 
BI BIEU QUOC 1101 NHhIM K( 2021-2026 

(tçzi Hç5i nghj Ban CMp hành Dáng bç5 tinh - lan 1,) 

TT HQ Va ten 
Tháng 
nrn 
sinli 

Cliñ'c v;i, 
do'n vi 

cong tác 
hin nay 

TrInli do 
Kt qua phiu 
gii thiu tii 

I-1i ngh 
CBCC (t5' l) 

Y kin 
cila dông clii 

Chuyên 
mon 

LLCT 
Dung Không 

dung 

I TRIfliNG DOAN 

1. 

II PHO TRIfO'NG BOAN 

1. 

Nti dông clii khôiig (lông vO'i nhãn sr do Ban Thu'ô'ng viii dki'  kiên giói tliiu 
thI giói thiu n1imn sir khác cO dii diu kin, tiêu chuân vào 0 dtró'i day 

TT HQ Va ten 
Tháng 

näm sinh 
Chi'c vti, don vj cong tác 

hin nay 
TrInh d 

Chuyên mon LLCT 

I TRIXNGDOAN 

1. 

II PHO TRUYNG DOAN 

1. 

(Philu khóngphái lg" ten) 



DANG BO TfNH NAM DINH 
Huyn ily (thành üy, dãng fly...) 

* 

Mâu 4 LD1 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

ngày tháng närn 2020 

PHIEU LAY Y MEN 
VE DANH SACH NHAN SV'  BU BIEU KIN, TIEU CHUAN 

DV MEN GIOI THIU LAN MU THAM GIA CAP U( 
KHOA ..., NHIEM KY 2020-2025 

('tgi Ht5i nghj Ban Thw&ng vy.. - lcn 2) 

Can cir phmrng humg cong tác nhân sir dã du'gc cp ñy biu quyt thông qua; can cr 
tiêu chun, diu kin cp üy viên theo quy djnh, Ban Thu'O'ng vii ... dir kin d nghj Ban Chap 
hành Dâng be... gi6i thiu nhtrng ding chI có ten sau 1n du tham gia Ban Chp hành Bang 
bO ... nhim kST 2020-2025, d nghj ding chI cho bit kiên cüa mInh: 

TT 119 và ten 
Tháng, 

nàin 
sinh 

Nfr 
Du'ó'i 

40 
tui 

Chile 
vt, don 
vj cong 
tác hin 

nay 

TrInli d(I 
Ktquã 
phiu 

.,. 
g1oi 

thiêu tai 
HOi 

' 
nghj 

CBCC 
(tSr 1) 

Kt qua 
phiêu 
giOi 

thiêu tai 
Hi nghj 

BCH 
Bang b 
...-lãnl 

(t5' 1 ) 

kien 
cüa dng clii 

Cliuyên 
mOn 

LLCT 
DIng 

5r 
Không 
dng  5r 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(Phiê'u khóngphái k) ten) 

Gui chá:  Ding chi dMg hay không dng giài thiu ai thI dánh du "X' vào o tuung irng 



DANG BO TINH NAM DJNH 
Huyn üy (thành üy, dãng fly...) 

* 

Mâu 4 LD2 

PANG CONG SAN \TiT NAM 

ngày ... tháng ... näin 2020 

P1-lIEU LAY Y MEN 
VE DANH SACH NHAN S nU DIEU KIN, TIEU CHUAN 

PU' MEN GIO'! THIU LAN DAU THAM GIA BAN THUOG VU... 
KHOA..., NHI1M K( 2020-2025 

(iQi Hç5i nghj Ban Thu'&ng vy .. . - ln 2) 

Can cir phuo'ng hu'ó'ng cong tác nhân sr dã duçc cp üy biu quyt thông qua; can cir 
tiêu chun, diu kin üy viên ban thuô'ng vii cp üy theo quy djnh, Ban Thuô'ng vi ... dr 
kiên die nghj Ban Chp hânh Dáng be...  gió'i thiu nhng dng chI có ten sau 1n du tharn 
gia Ban thu'ng vii cp ñy nhirn k 2020-2025, d nghj ding chI cho bik / kin cüa 
mInh: 

TT A Ho va ten 
Tháng, 

narn 
sinh 

- Nu 
Du'ói 

40 
tuôi 

Chfrc 
vu, don 
: A 

v!  cong 
tác hin 

nay 

TrInh do 
Ket qua 

p 

. 
thieu tai 

CBCC 
A (ty 1  

Kêtquã 
. phieu 

gió'i 
thiêu tai 

A: Hçi ngh 
BCH 

A Bang b 
...-lanl 

(t5 l) 

y ki 
cua dong clii 

Chuyên 
fliÔfl 

LLCT Bong Không 
dông 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

(P hi ê'u khóngphái kj ten) 

Gui c/ia:  Dông chI dông 5' hay không dng 5' gió'i thiu ai thI dánh du "X" vào o tuong 1rng 



Mâu 4 LD3 

DANG BO TIINT NAM DIN}I 
Huyn ily (thành üy, dãng üy..) 

* 

BANG CQNG SAN VI1T NAM 

ngày thcng nám 2020 

PHIEU LAY Y MEN 
yE DANH SACH NHAN si)' oU DIEU KIN, TIEU ciruAN 

DI)' MEN GIOI TffliU LAN DAU ING CU' BAU GIU' CAC CHIJ'C DANII 
LANTI 1)40 CAP UY NHIM K( 2020-2025, LANEI D4O HDND, UBND.... 

NIiIIM KY 2021-2026 

(tgi Hç5i nghj Ban Thu'ông vy.. - kn 2) 

Can cü phuong huàng cong tác nhan sr dã 4uc cp üy biu quyt thông qua; can cü 
tiêu chuân chüc danh lãnh do chü chôt theo quy djnh; Ban Thung vii ... dr kiên dê nghj 
Ban Chp hành Dâng bô... giâi thiu nhüng dOng chI có ten sau üng ci'r bâu giü các chirc danh 
lãnh dao  chü chOt cüa cap üy, RDNID, UBND nhim kSi  m9i, dê nghj dông chI cho biêt 
kiên cüa rnInh: 

1. NIHAN Si)' CIIL5'C DANH B! THU .. NHIM KY 2020-2025 

TT Ho và ten 
Tháng, 

näm 
smh 

Chirc , 
don vi cong 

. tac hiçn nay 

Trinh dy 
Ketqua 

phiu gió'i 
thiêu tai hôi 
nghCBCC 

(ty 

Ktquã. 
.A .. 

tai 
nghiBCH 

El bo... - 
1 ( 1) 

Ykien 
ella ding chi 

Chuyên 
mon 

LLCT Bong 
y 

Không 
dong y 

1. 

2. NHAN Si)' CHI5'C DANTI PHO B! TilL' ... MIIIM K 2020-2025 

TT Ho và ten 
Tháng, 

näm 
sinh 

Chile viii, 
don vi cong 
tác hin nay 

TrInh d 
iet qua 

phiu giói 
thiêu tai hôi 
nghjCBCC 

A Ket qua . .. 

in 1 ( I) 

A Y kien 
ella &Ing chI 

Chuyên 
mon LLCT Blng 

y 
Không 
dong y 

1.  

2.  

3. NHAN Si)' CHU'C DANII CHLJ TICH Ill)NI) ... N1llM KY 2021-2026 

TT Ho và ten 
Tháng, 

nãm 
sinh 

Chirc , 
doii vi cOng 
tac hiçn nay 

Trmh ttQ 
Ketqua 

phiu gió'i 
thiêu tai hôi 
nghCBCC 

Ktquã . .. 

ta'i . 
wrhiBCH 

Ba b... - 
1n 1 ( 1) 

Ykiên 
ella &Ing chi 

Chuyên 
LLCT Bong 

y 
Không 
dong y 

1. 

Gui chi:  Dng chI &ng hay không cing thI dánh du "X" vao ô ti.wng irng 



7 

4. NUAN SI)' cii('c DANH Cliii TjCH UBND ... NII[M KY 2021-2026 

TT Ho và ten 
Tháng, 

nàm 
sinh 

Chfrc VIi, 

don vi cong 
tac hiçn nay 

A Trinh 
Ketqua 

phiu giói 
thiêu tai hôi 
nghCBCC 

Kêtquã . ... 

ta'i 
nghiBCH 

Bang b... - 
ian 1 ( i) 

Ykien 
cüa dlng chI 

Chuyên 
LLCT 

Bong 

y 
Không 
dong y 

1. 

5. NIIAN ST)' CIIIJ'C DANE! PIIO Cliii TClI lll)NI) ... NI1IM KY 2021-2026 

TT HQ và ten 
Tháng, 

Ham 
sinh 

Chfrc vii, 
don VI Cong 
tác hin nay 

A TrInh do 
Ktquã 

. .,. phieu giol 
thiu tti hi 
nghj CBCC 

(t1ê) 

Ktquã 
. ... phieu gio'l 

thiêu ti hi 
nghj BCH 

Bang b... - 
1n 1 (t i) 

Ykien 
ella dlng chi 

Chuyên 
mon LLCT 

Dung Không 
dông 

1.  

2.  

6. NEIAN SI)' CHC DANE! PHO CHU T!CH IIBND ... NHIM Kc 2021-2026 

TT Ho và ten 
Tháng, 

nàm 
srnh 

Chfrc vii, 
do'n vi cong 
tac hiçn nay 

A Trmh dQ 
Ketqua 

phiu giói 
thiêu tai hôi 
nghCBCC 

' 

Kêtquã . .,. 

ta'i 
nghiBCH 

Bang b... - 
1n 1 (t 1) 

Ykien 
ella d1ng chI 

Chuyên 
mon 

LLCT 
Bong 

y 
Không 
dong y 

1.  

2.  

(P hi ê'u khóngphái kj ten) 

* 

- Chirc danh nào Co nhân sir dü diêu kin, tiêu chuân thI dua vào danh sách; 
- Chirc danh nào dã có nhân sr dü tiêu chuân, diêu kin tái cr thI die: Ba cO nhân sir tái cr. 

Ghi c/ia:  Dng chI dng hay không dông giâi thiu ai thi dánh du "X" vào 6 tiiang 1rng 



TINH UY NAM BNH 
* ...., ngày ... tháng náin 2020 

PHIEU LAY MEN 
VE DANH SACH NHAN Si PU BIEU KIN, TIEU CHUAN 

D1J KIEN GIOI THhiU LAM TR1JNG DOAN, PHO TR1fONG BOAN 
PAl BIEU QUOC HQI NHIEM KY 2021-2026 

(tçii H5i nghj Ban Thu'&ng vyTinh iy - ld'n 2) 

TT Hy Va ten 
Tháng, 

nàrn 
sinli 

Chti'c 
viii, (ton 
v cong 
tác hiên 

nay 

Trinh d 
Kêtquá 

phiu giói 
thiêu tai 

Hi nghj can 
bô chü cht 

(t5ilê) 

Kêtquá 
phiêu gió'i 

thiêu tai Hôi 
nghj BCH 

lJãng b ... - 
1n1(t51ê) 

cüa dung chI 

Chuyên 
111011 

LLCT Bong Không 
duiig 

I TRU'ONGIJOAN 

1.  

2.  

II PHO TRUfNG BOAN 

1.  

2.  

(P hi ê'u khóngphái kj ten) 

Mâu 4 LD4 

PANG CQNG SAN VIT NAM 

Gui c/ia:  Dung chi dung hay không dung ' giói thiu ai thi dánh du "X' vào ô tuong iirng 



Mâu 5 LD1 

BANG CONG  SAN VIT NAM 

ngày tháng ... nàm 2020 

PHIEU BTEU QUYET 
YE DANH SACH NHAN SIX PU BIEU KIN, TIEU CHUAN 

DIX MEN GIO1 THI1U LAN PAU THAM GIA CAP U 
KHOA ..., NHItM KY 2020-2025 

(ti Hi nghj Ban CMp hành.. - ln 2) 

Can cir phuo'ng huó'ng cong tác nhân sr dä dugc cp üy biu quyt thông qua; can cir tiêu 
chun, diu kin cp üy viên theo quy djrth, Ban Thumg vii dir kin d ngh Ban Chap hành 
Bang b gió'i thiu nhüng dèng chI có ten sau 1n du tham gia Ban Chap hành Bang bO 
nhim k 202 0-2025, d nghi dng chI cho biu quy&: 

T 
T 

Hç 
ten 

Tháng, 
nam 
sinh 

Nh 
Dir&i 

40 
tui 

Chfrc vu, 

cong tác 
hin nay 

TrInh do 

Ktquã 
phiu 
gii 

tai 
hOi

• 

Ktquã 
phi&i giói 
thiu ti 
hi ngh 

BCH 

1 r 1(tT 

Kêt qua 
phieu gió'i 
thieu tal 
hi ngh 
BTV 

Y kin 
cfla dông clil 

Chuyen 
mOn 

LLCT 
Dng 

Kh,Ong 

(Phiéu khóngphái kj ten) 

BANG BQ TINH NAM DfNH 
Huyn üy (thành üy, dãng üy...) 

* 

Ghi chá:  Bong chI dOng " hay không dOng ' gii thiu ai thI dãnh du X vào ô tuong 1rng 



MâU 5 LD2 

DANG B TINH NAM DNH BANG CQNG SAN VI1T NAM 
Huyn ily (thành fly, (tang fly...) 

* 

PHIEU BIEU QUYET 

YE DANH SACH NHAN ST PU niEu KItN, TIEU CHUAN 
DTf MEN GIOI THIU LAN PAU THAM GIA BAN THTXNG VV 

KHOA...,NH1iMK(2O2O-2O25 

(tçiHç5i ngh Ban CMp hành Dáng bç3 ...-ln 2) 

Can cü phucmg huâng cong tác nhân sr dã dugc cp üy biu quyt thông qua; can cir tiêu 

chun, diu kin üy viên ban thuà'ng vii cp üy theo quy dlnh,  Ban ThuO'ng vi ... dr kin d nghi 

Ban Chip hành Dáng b ... gió'i thiu nhrng dèng chI có ten sau 1n du tham gia Ban thu&ng vu 

cp üy nhim 2020-2025, d ngh dng chI cho biu quyt: 

T 
T 

Hç 
ten 

Tháng, 
nãm 
sinh 

Nir 
Diró'i 

40 
tuôi 

Ch(rc v 
don 

cong tác 
hin nay 

TrInh do 

Ktquã 
phiu 
gi&i 

thiêu ti 
hi ngh 
CBCC 
(t lê) 

Ktquã 
phiêu gi&i 
thiêu tal 
hi nghj 

BCH 
Dângb.. 
- lan 1 (t-5 

lêj 

Kt qua 
phiêu giói 
thiêu tai 
hi nghj 
BTV..- 

lan 2 
(tIê) 

Y 1dn 
cüa dông chI 

Chuyên 
mOn 

LLCT 
Dng K5iig 

dong 
y 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(P hi ê'u khóngphái k ten) 

ngày ... tháng ... näm 2020 

Ghi c/ia:  Dông chI dông hay không dông giói thiu ai thI dánh dâu X' vào ô tucrng irng 



DNG BQ TIN}I NAM DIN}{ 
Huyn üy (thành üy, dãng üy...) 

* 

Mâu 5 LD3 

BANG CQNG SAN VI1T NAM 
ngày tháng nám 2020 

PfflEU BIEU QUYET 
yE DANII SACH NBAN STI DU DLEU KIN, TIEU cImAN 

DU' K[EN GIO1 TH1IIU LAN DAU 1NG Cir BAU GIfJ CAC CBI5'C DANTI 
LANTI D4O CAP Y NIH[M K( 2020-2025, LANEI DiO HDND, JJBNI).... 

NHT1M KY 202 1-2026 

('tcii H5i nghj Ban Chá'p hành Dáng bç5.. - ldn 2) 

Can cr phucmg huóng cong tác nhn sr dã dugc cp üy biu quy& thông qua; can cü tiêu 
chuân chirc danh länh do chü chôttheo quy djnh; Ban Thuông v ... dir kiên dê nghj Ban Chap 
hành Dâng b ... giói thiu nMng dông chi có ten sau irng cir bâu giü các chrc danh länh do chU 
chOt cüa cap üy, HDND, UBND nhim kr mó'i, dé ngh dOng chI cho biêu quyêt: 

1. NHAN SIT' ChuIC DANTI Bf THu NTII1M KY 2020-2025 

T 
T 

Ho va 
ten 

Thang, 
nam . 
sinh 

Chirc vtj, 
. thin vi cong 

. tac hiçn nay 

Trinh do 
Ketqua 

phieu glo't . . thieu tat 
. hoi nghi 

CBCC (t 

Kêtquã . .,. 
phieu gio'i 

.. . 

thiçu tii . . hot nahi , 

(t1ê) 

Ket qua 
. .,. 

phieu glol 
. . . 

thieu tat hot 
nghi BTV... 

-1n2 

Y kien 
cua dong chi 

Chuyên 
mon LLCT Bng Ko:g 

1. 

2. NTJAN ST CHIJ'C DANH PHO BI THu NIIII1M KY 2020-2025 

T 
T 

Ho va 
ten 

Thang, 
nam . 
sinh 

Chirc vu, 
. do'n vi cong 

. tac hiçn nay 

Trinh do 
Ket qua 

phieu giol . . thieu tai 
. hot nghi 

CBCC ( 

Kêtquã . .,. 
phieu gio'i . . 
thieu tat . 
hot nghi 

., 

BCHB,ang 

(t51ê) 

Ket qua . .,. 
phieu gio'l 
. ,. thieu tai hot 

nghi BTV... 
-'1n2 

Y kien 
cua dong chi 

Chuyên 
mon LLCT Bong 1Ofl 

1.  

2.  

3. NIIAN SAT' CHIJ'C DANTI CHIT 'HCH I1DND ... N H I IM KY 202 1-2026 

T 
T 

Ho va 
ten 

Thang, 
nam . 
sinh 

Chtrc vii, 
,. doii vi cona 

.; tac hien nay 

Trinh do 
Ketqua 

phieu gio'i 
• . thieu tat 

. hoi nghi 
., CBCC 

Kêtquã .,. 
pHieu gio't 

.,. . 

thiçu tttt . 
hot naht 

BCH Bang 
bô .. - 1n 1 

(S 

 1 ) 

Ket qua 
. ... 

phieu gio't . . 
thieu tat hot 
nhi BTV... 

• 
- lan2 
(ty lç) 

en 
cua doug chi 

A Chuyen 
mon LLCT Bong 

Y 

A Khong 
dng 

1. 

Gui chá.  Dông chI dng hay không dèng thI dánh du "X" vao ô tucYng üng 



2 

4. NEIAN STY CBTJ'C DANE Cliii TICH UBND ... NH4M KY 2021-2026 

T 
uo va 
ten 

Thang, 
nam . sinh 

Chuc vu, 
. do'n vi cong 

. tac hiçn nay 

T rinn ao 
Ket qua 

. .. phieu g101 
• A • thieu tai . hot nghi 

CBCC ( 

Kêtquã . .,. phieu gioi 
.. . thieu tat . hot nghi 

BCH B,ang 
bo .. - lan 1 

Ket qua . .,. 
phieu gio . . ,. 

thieu tai hoi 
nghi BTV... 

-lan 2 
(tylç) 

Y kien 
cua doug chi 

Chuyên 
mon LLCT Bong 

Y 

Khong 
dong 

1. 

5. NEIAN STJ' CII(J'C DANEI PHO ciiii TICH HEDND ... NIJJ4M KY 2021-2026 

T 
T 

Ho va 
ten 

Thang, 
nam . sinh 

Chtrc vu, 
A don vi cong 

. tac hien nay 

A Trinh do 
Ketqua 
. .,. phieu gio'i 

A • thieu tai 
A? . hoi nghi 

CBCC 

Kêtquã ., .,. phien giol 
• A thieu tai 

A? . hot nghi 
BCH Bang 

.. - ln 1 
(t1ê) 

Ketqua . •,.. 
phieu g101 

A . thieu tat hot 
nghi BTV... 

- 1an2 

Y kien 
cua dong chi 

A Chuyen 
mon LLCT 

,. Bong 
A Khong 

dng 

1.  

2.  

6. NETAN ST CIIUC DANE PHO Cliii TICH UBNT) ... NHIIM KY 202 1-2026 

T 
T 

Ho va 
ten 

Thang, 
nam . sinh 

Chirc vu, 
A don vi cong . tac hien nay 

A Trinh do 
Ketqua 
. .. phieu gloi 

A • thieu tat 
A? . hoi nghi 

CBCC (ty 

Kêtquã . .,. 
phieu guyi 

A • thieu tat 
A? . hot nghi 

BCH Bang 
b .. - ln 1 

(tle) 

Ket qua 
• ,. 

phieu gio'i 
• A • . thieu tat hoi 

nghi BTV... 
- 1an2 

Y kien 
cua dong chi 

A Chuyen 
mon LLCT 

A Bong 
y 

A Khong 
dông 

1.  

2.  

(Phiê'u khóngphái kj ten) 

- Chüc danh nào có nhân sr dü diêu kin, tiêu chuân thI dua vào danh sách; 
- Chirc danh nào dâ có nhân sr dü tiêu chuân, diêu kin tái cü thI dê: Dã có nhân sir tái cr. 

Ghi c/ia:  Dng chi dng hay không dfrg gici thiu ai thI dánh dAu "X" vao o trong img 



Mâu 5 LD4 

TINH UY NAM BJNH BANG CQNG SAN VIT NAM 
* Nam Dinh, ngày tháng nàm 2020 

PHIEU BIEU QUYET 
YE DANH SACH NHAN STI nU BIEu KIEN, TIEU CHUAN 

DTf KIEN LÀ TRTfONG BOAN, PHO TRTfONG BOAN PAl BIEU 
QUOC HQI NHh1M KY 2021-2026 

(gi Hi nghj Ban Ch4p hành Dáng bç5 tinh - ln 2) 

Hç và ten 
Tháng, 

nàm 
sinh 

Chü'c vu, 
do'n vj cong 
tác hin nay 

TrInh do 
Kt qua 

) ieu 
gió'i thiêu 
tii hi 

g •  
CBCC 

Kt qua 
h p ieu glo'i 

thiêu ti hôi 
nghj BCH 

Bang b - 
Iân1 

Kt qua 
gió'i 

thiu tii hi 
nghjBTV.. 

- In 2 

cüa dlng chI 

Chuyên 
mon LLCT 

Bong Không 
dong 

I TRIXO'NGDOAN 

1. 

II PHOTRI14fNGBOAN 

1. 

(P/'iié'u khóngphái kj ten) 

Ghi chá:  Dông chI dông ' hay không cthng giá thiu ai thI dánh dâu "X' vào ô tuung frng 



Philu KS1 

HUYN 15Y (THANH Thy, DANG OY) BANG CONG SAN VIET  NAM 
TIEU BAN NTIAN S B4I HQI... 

NTII1M KY 2020-2025 ..., ngày tháng näm 20 
* 

PHIEU LAY Y MEN 
yE NHAN ST D MEN GIOI THIU THAM GIA 

BAN CHAP HANH BANG BQ ... NHIM K'( 2020-2025 
('tgi ncti nhân sy' dang cong tác) 

Ban ThtrO'ng vii ... dr kin d nghj Ban Ch.p hành Dâng b ... giâi thiu dng 
chI có ten sau tham gia Ban Ch.p hành Bang b ... nhim k 2020-2025. Xin kin 
dii biu dçr hi nghj. Nu dng chI dng hotc không dng thI dánh du "X" vào 
ô tuong üng. 

TT Ho và ten Chfrc viii vã don vj cong tác 
hin nay 

I)ng giOi 
thiu 

Không &ing 
gió'i thiu 

(Phié'u khOngphái kj ten) 



Biên bàn KS1 

HUYN 11Y (THAN}{ Y, DANG UY) BANG CONG SAN VIET NAM 
TIEU BAN NHAN SI BA! HQI... 

NIIIEM KY 2020-2025 ..., ngày ... tháng ... nám 2020 
* 

BIEN BAN 
hi ngh lay kiên tii no'i cong tác cüa nhân sir 

dirçrc dir kiên gió'i thiu tham gia Ban Chap hành Bang b 
nhiêm k 2020-2025 

Horn nay, vào hi h ... ngày . .1. .120.. tai  T Cong tác cüa Tiu 

ban nhân sr Dai  hi Dàng b ... dà t chüc hi nghj 1y kin nai cong tác di viii dng 

chI  duçc Ban Thumg vi ... dir kin d nghj Ban Chp hành Dàng b ... gith thiu 

tham gia Ban Chip hành Bang b ..., nhim k'2020-2025. 

Thành phn dir hi nghj: 

- (Thành phn theo Hwó'ng dJn cia Ban Thithng vy Tinh iy,): Tng s triu tap: 

Co mtt: ; V.ng: (co 1 do) 

- Các dng chI trong T Cong tác cüa Tiu ban Nhân sir Dti hi Bang b ... , nhim 

ki 2020-2025. 

Sau khi quán trit miic dIch, yêu cu, phucmg pháp 1y kin. Hi nghj dã tin hành 

1y kin bang hInh thüc bó phiu kin. 

Kt qua cii th nhu' sau:  

S phiu phát ra: phiu; S phiu thu v: phiu; 

S phiu hçTp 1: phiu; S phiu không hçip 1: phiu; 

Kt qua: Dng chI  ducic  

phiu dng , dat % d nghj giâi thiu tharn gia Ban Chip hành Bang b ... , nhim 

k 2020-2025. 

Hi nghj kt thüc vào hi gRi cüng ngày. Biên bàn dugc thông qua tai  hi nghj 
v&i ...% kin nht trI./. 

T/M CAP U(, LANH BO T/M TO CONG TAC 
C QUAN TIEU BAN NHAN S!J' 



Philu KS2 

HUYN UY (THANH TJY, DANG UY) 
TIEU BAN NIHAN SIJ' BI HQI... 

NHh1M KY 2020-2025 
* 

BANG CONG SAN VIET NAM 

ngày ... tháng nàm 2020 

PHIEU LAY Y MEN 
NHAN SiT D!J' MEN GRff THIU THAM GIA 

BAN CHAP HANH BANG BQ .... NHIM K( 2020-2025 
(tgi chi b3 nc/i nhán sir dang sinh hogt) 

Ban Thung vi dr kin d nghj Ban Chap hành EDáng b giii thiu dng chI có 
ten sau tham gia Ban Chap hành Dâng b ... nhim ki 2020-2025. Xin kin dti biu dir 
hi nghj. Nu dng chI dng hoc không dng thi dánh du "X" vào ô tucing üng. 

TT Ho va ten Chfrc vi1i và do'n vj cong tác 
hin nay 

Dng giói 
thiu 

Không dng 
gió'i thiu 

(Phié'u khóngphái /c) ten) 



Biên bàn KS2 

HUYIN lilY (THANH flY, DANG UY) 
TIEU BAN NHAN SI)' DAI HQI... 

NTIIIM KY 2020-2025 
* 

DANG CONG SAN VIET NAM 

ngày... tháng... nám 2020 

BIEN BAN 
hIi nghj lay kin ti chi b no'i sinh hoat cüa nhân sir 

thrçrc dir kiên gió'i thiu tham gia Ban Chap hành IJãng b 
nhim k 2020-2025 

Horn nay, vào hM h ... ngày . .1. .120.. t.i  T Cong tác cüa Tiu 

ban nhân s'çr Dai  hi Dâng b ... dã t chüc hOi  nghj 1y kin ncii Cong tác di vth dng 
chI  ducic Ban Thuông vi ... dçr kin d nghj Ban Chp hành Dâng b ... giii thiu 
tham gia Ban Chp hành Dâng b ..., nhim kr  2020-2025. 

Thành phn dir hi nghj: 

- (Thành phn theo Hu'ói'ig dn cia Ban Thwô'ng vy Tinh iy,): Tng s triu tap: 
Co mat: ; Vtng: (co 1 do) 

- Các dng chI trong T Cong tác cüa Tiu ban Nhân sr Dti hi Bang b ... , nhim 
2020-2025. 

Sau khi quán trit mic dIch, yêu cu, phuo'ng pháp 1.y kin. Hi nghj dâ tin hành 
1y kin bang hInh thüc bO phiu kin. 

Kt ciuã Cu th nhtr sau:  

S phiu phát ra: phiu; S phiu thu v: phiu; 

S phiu hçip 1: phiu; S phiu không hçp 1: phiu; 

Kt qua: Dng chI  duçc  
phiu dng , dt % d nghj giói thiu tham gia Ban Chip hành Dâng b ... , nhim 
ki 2020-2025. 

Hi nghj k& thüc vâo hi gRi cüng ngày. Biên ban dugc thông qua ti hi ngh 
vi .. .% kin nht trI./. 

T/M CAP u'c( T/M TO CONG TAC 
TIEU BAN NHAN Si)' 



MâuBC1 

DANG BO TIN}I NAM DINH PANG CQNG SAN YIT NAM 
Huyn üy (thành üy, dãng üy)... ngày ... tháng nàm 2020 

BAO CÁO 
kt qua xây ding phu'o'ng htthng cong tác nhân sir 

Di hi Bang b ..., nhim k 2020-2025 

Thirc hin Chi thj s 35-CT/TW ngày 30/5/20 19 cUa B ChInh trj ye 

"dcii h3i dáng bç3 các cap tiên tó'i Dcii h5i dqi biêu toàn quóc lan thi' XIII cia 
Dáng"; Hrn9ng dan so 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 cüa Ban To chi'rc 
Trung uang ye huóng dan "Mç5t so nç5i dung Oil thj sO 35-CT/TW cia B 
ChInh trj ye dcii hç5i dángbç3 các cap tiên tó'i Dqi h(5i dqi biêu toàn quOc lan 
th' XIII cia £)áng"; Ké ho?.ch so 71-K}I/TU ngày 15/8/2019 cüa Ban 
ThuO'ng vii Tinh u ye "thy'c hin Clii thj sO 35-CT/TW ngày 3 0/5/2019 cva 
B5 Chinh tr/"; Hu&ng dan so 03-HD/TU ngày 08/11/2019 cüa Ban Thumg 
v Tinh üy ye hrn9ng dan "M5t sO ni dung Chi thi sO 35-CT/TW cia Bç5 
Chinh tn ye dcii hOi dang hO cac cap tiên tcn Dai hOz dcii biêu Dang ho tinh 
lan tith XX và Dcii hç5i Dcii biêu toàn quOc lcn thi XIII cza Dáng"; can cü kêt 
quâthrc hin quy trInh, Ban Chap hành Dáng bQ báo cáo Ban ThrOng v 

két qua xây drng phuong huó'ng cong tác nhân sr cii the nhu sau: 

I. BAN CHAP 1JAN11 BANG BQ .... NIE111M Ki( 2020-2025 
1. S 1uç'ng: drng chI. 
2.Co'cu: 

TT 

Di kin 
dlla Tiêu 
Ban nhân 

si 

Kt qua 
phiêu gió'i 
thiu dlla 

BTV - Ian 2 

Kt qua 
Biêu quyêt 
cila BCH 
Bang bi 

1 
Thirô'ng triyc u5' 
(BI thu và các Phó BI thu) 

2 Các co quan tham mu'u gillp vic ella cp lly 

(1)  BanDân4n 

(2)  Ban T chirc 

(3)  Ban Tuyên giáo 

(4)  U ban Kim tra 

(5)  Van phOng 

3 HBND 

(1)  Các Phó Chü tjch 

(2)  Tnthng ban cña HDND 

4 Các Phó Chll t1ch UBND 



2 

TT au 

Dirkiên 
cüa Tiêu 
Ban nhân 

sii 

Kêtquà 
phiêu gió'i 
thiêu cüa 

BTV - lan 2 

Kêtquã 
Biêu quyêt 
cüa BCH 
Bang b 

5 MTTQ và cac doàn the 

(1)  MTTQ 

(2)  HiLHPN 

(3)  Hi Nông dan 

4,) Lien doàn lao dng 

(5) Huyn doàn 

6 Lirc hrçrng vu trang 

(1)  Cong an 

(2)  Quân si7r 

7 Các co' quan Tir pháp 

(1)  Toà an nhân dan 

(2)  Viên Kim sat nhân dan 

8 Khôi so', ngành quãn 1 Nhà nuo'c 

(1) Phàng 

9 Khôi xã, phtr?rng, thj trân 

(1) Xã.... 

10 Khi các co' quan ella tinh dóng trên dja bàn 

(1) 

11 Cllc doanh nghip trên dja bàn 

(1) 

Tong 

II. BAN TIW'OTG VJ .... NHI1M KY 2020-2025 

1. So 1ung' ....dông chI. 
2. Co'câu: 

TT 

Dir kiên 
ella Tiêu 
Ban nhân 

si,r 

Kêt qua 
phiêu giOi 
thiêu ctla 

BTV-lãn2 

Kêt qua 
Biêu quyêt 
cüa BCH 
Bãngb 

1 
Thu'o'ng tr1rc. 
(BI thu và cá.c Phó BI thu) 

2 Các co' quan tham mull gillp vic ella cap üy 
(1)  Ban Dânvân 

(2)  Ban T chrc 

(3)  Ban Tuyên giáo 



2' 

TT Co 

Dirkiên 
cüa Tiêu 
Ban nhân 

si,r 

Ketquä 
phiêu giói 
thiu cüa 

BTV - lan 2 

Kêtquã 
Biêu quyêt 
cüa BCH 
Bang b 

(4) U ban Kim tra 

3 IfDND 

(1) Các Phó Chü tch 

4 Các Phó Chü tjch UBND 

5 MTTQ và các doàn th 

(1) MTTQ 

6 Lirc liryng vu trang 

(1)  Cong an 

(2)  Quân sir 

7 Các co quan Tir pháp 

8 Khôi co quan quãn l Nhà nithc 

9 Khi xa, phirb'ng, thj trân 

10 Khôi các co' quan cüa tinh dóng trên dja bàn 

11 Các doanh nghip trên dja bàn tinh 

Tong 

ifi. 1IY BAN KIEM TRA .... NTIIJM KY 2020-2025 

1. So 1ung: .... dông chI. 

2.Ccrcâu: 

TT Co cau So lirong 

Kêt qua 
pliiêu giOi 

thiçu ti cac 
hi nghj 

1 U viên chuyên trách 

(1)  Chii nhim và các Phó Chü nhiêm UBKT 

(2)  

2 U viên kiêm chfrc 

(1)  D/c TruO'ng ban T chüc 

(2)  D/c Chánh Thanh tra 

TOng 

Nci nhân: T/M BAN CHAP HANTI BANG BQ 
BITHIX 



MâuBC2 

DING BQ TINFI NAM DfN}I 
Huyn üy (thành üy, dãng ny)... 

* 

BANG CONG  SAN VIT NAM  

Nam Dlnh,  ngày tháng nám 2020 

BAO CÁO 
kêt qua gió'i. thiu nhân sir cp üy, ban thtrô'ng vii cp ily 

và các chfrc danh lãnh dao chü chôt cap üy nhiêm k 2020-2025 
Lãnh dao HT.ND, UBND nhiêm k 2021-2026 

Thtrc hin Chithi: s 35-CT/TW ngày 30/5/2019 cüa BO ChInh trj v "dqi h5i 
dáng b5 các cap tién tó'i Dqi h5i dcii biêu toàn quOc lan thi'c XIII czia Dáng"; Huó'ng 
dan so 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 cüa Ban To chirc Trung uo'ng Ye huó'ng 
dan "M5t sO n5i dung Chi th sO 35-CT/TW cia B5 ChInh frj ye dcii h5i dáng bç5 các 
cap tiên tó'i Dqi h5i dqi biêu toàn quOc lan thi XIII clia Dáng"; Kê hoch so 71-
KHITU ngày 15/8/2019 cUa Ban Thuô'ng vi.i Tinh u ye "thtc hin Chi thj sO' 35-
CT/TW ngày 30/5/2019 cia Bç5 ChInh tr/"; Huâng dn so 03-HD/TTJ ngày 
08/11/20 19 cüa Ban Thi.thng vii Tinh üy ye huOng dan "M5tsO ni dung Ciii thj so 
35-CT/TW cua Bó Chinh tn ye dai hOi dang bO cac cap tién to'i Dai hOi dcii biêu 
£)áng b(3 tinh lan thi'XXvà Di hi Dgi biêu toàn quOc lan thX1II cia Bang"; can 
cir két qua thçrc hin quy trInh, Ban Chap hành Dáng b .... báo cáo Ban Thumg vu 

kt qua giOi thiOu  nhânsir ci. the nhu sau: 

I. BAN CHAP HANH BANG BQ .... NTII1M K( 2020-2025 
1. S lirçrng.....dng chI. 
2. Nhân sir ciii th: 

TT Ho en 
Thang, 

nam 
sinh 

- 

Chfrc 
vii, do'n 
vj cong 
tãc hin 

nay 

Ktquä 
phiu giói 
thiêu tai 
HOi ngñ 
CBCC 

Ktquã 
phiêu giói 

thiçu ti HOi  
nghj BCH 
Bang hO... 

lan 1 

Ktquã 
phiu giói 
thiêu tai 
Hôi nghi 

BTV.. 
- ln 2 

Kêt qua,  
Bieu quyêt 
cua BCH 
Bán hO.. 

- lan 2 

I Nhân sir tái cfr 

1.  

2.  

H Nhân sir tham gia ln du 

Tong s: 
* Phân tIch so hrçrng, co' cu: 
- TOng so can bO giói thiOu: ... dOng chI (so du:.. dOng clii =.. .%) 
- Can bO ntt: ... dông chi (%); 
- Can bO tré (dtrói 40tuOi): ... dông chI (%); 
- DO tuOi: dual 40 tuOi: ... dOng chI (%); 40 ~ 50 tuôi: ...dOng chI (%), trén 50 tuôi: 

dông clii (%). 



2 
II. BAN TBIUNG VV .... N}HIM KY 2020-2025 
1. So knyng: .... dông chI. 
2.Nhânstrcuthê: 

TT Ho và tê n 
Thang, 

nam 
sinh 

Chfrc 
v1i, do'n 
v cong 
tác hin 

nay 

Kt qua 
phiu gio'i 
thiêu tai 
Hi ngiii 
CBCC 

Kêt qua 
pineu gith 

thiçu tii Hi 
nghj BCH 
Bang b... 

lan 1 

Kêt qua 
phiu gith 
thiêu tai 
Hi ngiii 

BTV.. 
- 2 

Kêt qua 
Bieu quyêt 
cüa BCH 
Bans b.. 

- lan 2 

I Nhân sii tái cfr 

1.  

2.  

II Nhânsirtham gia1n du 

1 

Tong s: 

* Phân tich s hrqng, cr cu: 

- Tng s can b gi&i thiu: ... dng chI (s du:.. dng chi =. 
- Can b ntt: ... dng chI (%); 
- Can b tré: ... dng chI (%); 
- Dtui: duâi 40 tui: ... dng chi (%); 40± 50 tui: ...dng chI (%), trên 50 tui: 

dng chi (%). 
ifi. UY BAN KIEM TRA .... NIll1M Ki( 2 020-2025 
1. So lirqng' ....dông chI. 
2. Nhân sir cu the: 

TT HQ và ten 
Tháng, 

näm sinh 
Chfrc vii, do'n

• 

cong tác hin nay 

Kt qua phiêu giói 
thiçu tii các hi 

nghj 

I Nhan sii tái cfr 

1.  

2.  

II Nhân sir tham gia 1n au 

1 

Tong s: 

Noi nhân: T/M BAN CHAP HANEI BANG BQ 
BITHU 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86

