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nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031, năm 2023 

 

 

Thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về 

công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của 

Ban Tổ chức Trung ương; Quy định số 348-QĐ/TU ngày 17/3/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU 

ngày 21/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác triển khai rà soát, bổ sung 

quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ 

nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026-2031; Công văn số 1209-CV/BTCTU ngày 

03/01/2023 của Ban Tổ chức tỉnh ủy về việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch 

cán bộ năm 2023. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai 

công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (nhiệm kỳ hiện 

tại); nhiệm kỳ 2026 - 2031 (nhiệm kỳ kế tiếp) năm 2023 như sau:  

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại nhằm khắc phục 

những tồn tại, hạn chế; bổ sung những cán bộ có triển vọng đưa vào quy hoạch và 

đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện; đảm bảo 

cơ cấu quy hoạch hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. 

2. Thực hiện việc rà soát, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đảm bảo tính 

ổn định, kế thừa và phát triển, từng bước chuẩn hoá cán bộ theo tiêu chuẩn chức 

danh, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, nhất là cán bộ tham 

gia lãnh đạo quản lý lần đầu; đảm bảo có cơ cấu cán bộ hợp lý, phù hợp. 

3. Công tác quy hoạch cán bộ phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm 

nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, đối tượng, quy trình quy hoạch cán bộ theo Quy định 

số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW 

ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định số 348-QĐ/TU ngày 

17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn 

số 05-HD/BTCTU ngày 21/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác triển 

khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021-2026; xây 

dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026-2031 bảo đảm chặt chẽ, đồng 

bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong quy hoạch cán bộ. 

B. NỘI DUNG  

I. TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ  
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1. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại 2021 - 2026 

1.1. Đối với cấp phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

1.1.1. Quy hoạch trưởng phòng và tương đương  

- Đối tượng 1: Phó Trưởng phòng và tương đương. 

Các đồng chí được rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện 

tại, bằng tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 

18/11/2020 của Chính phủ trừ đi tuổi tại thời điểm rà soát, bổ sung quy hoạch. 

- Đối tượng 2: Chuyên viên và tương đương 

Các đồng chí này phải được quy hoạch chức danh đối tượng 1 và còn đủ tuổi 

công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên đối với cả nam và nữ.  

1.1.2. Quy hoạch Phó Trưởng phòng và tương đương 

- Đối tượng: Chuyên viên và tương đương.  

Các đồng chí được rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện 

tại, bằng tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 

18/11/2020 của Chính phủ trừ đi tuổi tại thời điểm rà soát, bổ sung quy hoạch. 

1.1.3. Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc Văn phòng. 

Căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ hằng năm của cấp có thẩm quyền và đề 

xuất của bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ, tập thể lãnh đạo Văn phòng (gọi 

chung là tập thể lãnh đạo) chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch theo các bước sau: 

 (1) Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1)  

Xem xét, thông qua danh sách bổ sung quy hoạch (bằng phiếu) để lấy ý kiến 

tại các hội nghị và bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp 

không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Nguyên tắc đưa ra khỏi quy hoạch: Những đồng chí có trên 50% tổng số 

người được triệu tập đồng ý thì đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch. 

 (2) Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, giới 

thiệu nhân sự quy hoạch (bằng phiếu kín). 

 - Thành phần: Tập thể lãnh đạo; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương 

đương; trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; cấp ủy đảng bộ; trưởng các đoàn thể của 

cơ quan Văn phòng. 

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

đạt tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất từ 30% trở lên so với tổng số người có mặt để đưa vào 

danh sách giới thiệu ở bước sau. 

 (3) Bước 3: Tổ chức hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng. 

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, tập thể lãnh đạo mở rộng 

tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự quy hoạch (bằng phiếu kín). 
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 -Thành phần: Tập thể lãnh đạo; cấp ủy cơ quan; trưởng phòng và tương 

đương, trưởng đơn vị trực thuộc. 

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

đạt tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người có mặt để đưa vào danh 

sách giới thiệu ở bước sau. 

 (4) Bước 4: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2). 

Căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỉ lệ 

cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định; đồng thời, trên 

cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và 

kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2 và bước 3, tập thể lãnh đạo tiến hành thảo luận 

và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín) để đưa vào danh sách đề nghị 

phê duyệt và quyết định phê duyệt quy hoạch đối với những trường hợp thuộc 

thẩm quyền. 

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

tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người được triệu tập và lấy từ 

trên xuống cho đủ số lượng theo quy định. 

Trường hợp có từ 2 người trở lên có số phiếu bằng nhau trên 50%, thì giao 

cho người đứng đầu xem xét, quyết định lựa chọn nhân sự. 

 1.1.4. Thời gian: Hoàn thành xong trước ngày 20/02/2023. 

1.2. Đối với lãnh đạo Văn phòng 

1.2.1. Quy hoạch chức danh Phó Chánh Văn phòng 

- Đối tượng 1: Trưởng phòng và tương đương  

Các đồng chí được rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện 

tại, phải đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên. 

 - Đối tượng 2:  Phó Trưởng phòng và tương đương  

Các đồng chí này phải được quy hoạch chức danh đối tượng 1 và còn đủ 

tuổi công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên đối với cả nam và nữ. 

1.2.2. Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch đối với nguồn nhân sự tại chỗ 

Căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ hằng năm của cấp có thẩm quyền và đề 

xuất của cơ quan (bộ phận) tham mưu về tổ chức, cán bộ, tập thể lãnh đạo chỉ đạo 

rà soát, bổ sung quy hoạch theo các bước sau: 

 (1) Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1) xem xét, thông qua danh 

sách bổ sung quy hoạch để lấy ý kiến (bằng phiếu) tại các hội nghị và bỏ phiếu 

đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện 

theo quy định. 

Nguyên tắc đưa ra khỏi quy hoạch: Những đồng chí có trên 50% tổng số 

người được triệu tập đồng ý thì đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch. 

 (2) Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, giới 
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thiệu nhân sự quy hoạch (bằng phiếu kín). 

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

tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất từ 30% trở lên so với tổng số người có mặt để đưa vào 

danh sách giới thiệu ở bước sau. 

 (3) Bước 3: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng. 

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, tập thể lãnh đạo mở rộng 

tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự quy hoạch (bằng phiếu kín). 

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

tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người có mặt để đưa vào danh 

sách giới thiệu ở bước sau. 

 (4) Bước 4: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2). 

Căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỉ lệ 

cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định; đồng thời, trên 

cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan và kết quả 

giới thiệu nhân sự ở bước 2 và bước 3, tập thể lãnh đạo tiến hành thảo luận và biểu 

quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín) để đưa vào danh sách đề nghị phê duyệt 

quy hoạch. 

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

tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người được triệu tập và lấy từ 

trên xuống cho đủ số lượng theo quy định. 

Trường hợp có từ 2 người trở lên có số phiếu bằng nhau trên 50%, thì giao 

cho người đứng đầu xem xét, quyết định lựa chọn nhân sự. 

1.2.3. Thời gian: Hoàn thành xong trước ngày 25/02/2023. 

2. Rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp 2026 - 2031: 

2.1. Đối với cấp phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

2.1.1. Quy hoạch trưởng phòng và tương đương  

- Đối tượng 1: Phó Trưởng phòng và tương đương. 

Các đồng chí được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 

nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với cả nam và nữ. 

- Đối tượng 2: Chuyên viên và tương đương 

Các đồng chí này phải được quy hoạch chức danh đối tượng 1 và còn đủ tuổi 

công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên đối với cả nam và nữ.  

2.1.2. Quy hoạch Phó Trưởng phòng và tương đương 

- Đối tượng: Chuyên viên và tương đương.  

Các đồng chí được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 

nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với cả nam và nữ.  
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2.1.3. Quy trình xây dựng quy hoạch cấp phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

Văn phòng nhiệm kỳ kế tiếp từ nguồn nhân sự tại chỗ 

 (1) Bước 1: Xây dựng kế hoạch triển khai và chuẩn bị nguồn cán bộ dự kiến 

phát hiện, giới thiệu quy hoạch. 

Căn cứ Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ và cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối 

tượng, độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy 

định; trên cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của  cơ quan, 

đơn vị; tập thể lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ 

thực hiện các công việc sau: (1) Xây dựng kế hoạch triển khai công tác quy hoạch 

cán bộ của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình. (2) Tiến hành rà soát, đánh giá nguồn cán 

bộ để dự kiến danh sách nguồn nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy 

hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Văn phòng quản lý. 

 (2) Bước 2: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1) 

Trên cơ sở báo cáo của bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ, tập thể lãnh 

đạo thảo luận, phân tích và thông qua: (1) Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch 

cán bộ của cơ quan (2) Danh sách nguồn nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều 

kiện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng để trình các hội nghị xem 

xét, phát hiện, giới thiệu quy hoạch. 

Thành phần: Tập thể lãnh đạo Văn phòng 

(3) Bước 3: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, giới 

thiệu nguồn quy hoạch (bằng phiếu kín). 

 - Thành phần: Tập thể lãnh đạo Văn phòng; Trưởng phòng, phó trưởng 

phòng và tương đương; trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; Ban chấp hành đảng bộ 

Văn phòng; Trưởng các đoàn thể của cơ quan. 

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

đạt tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất từ 30% trở lên so với tổng số người có mặt để đưa 

vào danh sách giới thiệu ở bước sau. 

  (4) Bước 4: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng. 

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3, tập thể lãnh đạo mở rộng 

tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự quy hoạch (bằng phiếu kín). 

 Thành phần: Tập thể lãnh đạo Văn phòng; cấp ủy cơ quan; trưởng phòng và 

tương đương, trưởng đơn vị trực thuộc. 

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

tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người có mặt để đưa vào danh 

sách giới thiệu ở bước sau. 

(5) Bước 5: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) 

Căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỉ lệ 

cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định; đồng thời, trên 
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cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và 

kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3 và bước 4, tập thể lãnh đạo tiến hành thảo luận 

và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín) để đưa vào danh sách quy hoạch 

và phê duyệt quy hoạch (theo phân cấp). 

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

tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người được triệu tập và lấy từ 

trên xuống cho đủ số lượng theo quy định. 

Trường hợp lấy đến cuối danh sách nhưng có từ 2 người trở lên có số phiếu 

bằng nhau trên 50%, thì giao cho người đứng đầu xem xét, quyết định lựa chọn 

nhân sự đưa vào quy hoạch.  

 2.1.4. Thời gian: Hoàn thành xong trước ngày 20/02/2023. 

2.2. Đối với lãnh đạo Văn phòng 

2.2.1. Quy hoạch chức danh Phó Chánh Văn phòng 

- Đối tượng 1:  Trưởng phòng và tương đương  

Các đồng chí được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 

nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với cả nam và nữ.  

- Đối tượng 2:  Phó Trưởng phòng và tương đương  

Các đồng chí này phải được quy hoạch chức danh đối tượng 1 và còn đủ 

tuổi công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên đối với cả nam và nữ. 

2.2.2. Quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp từ nguồn 

nhân sự tại chỗ 

 (1) Bước 1: Xây dựng kế hoạch triển khai và chuẩn bị nguồn cán bộ dự kiến 

phát hiện, giới thiệu quy hoạch. 

Căn cứ Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ 

và cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán 

bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định; trên cơ sở tình hình đội ngũ 

cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan; Tập thể lãnh đạo Văn phòng chỉ 

đạo (bộ phận) tham mưu về tổ chức, cán bộ thực hiện các công việc sau: (1) Xây 

dựng kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị mình. (2) 

Tiến hành rà soát, đánh giá nguồn cán bộ để dự kiến danh sách nguồn nhân sự cơ 

bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý 

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 

 (2) Bước 2: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1) 

Trên cơ sở báo cáo của (bộ phận) tham mưu về tổ chức, cán bộ, tập thể lãnh 

đạo thảo luận, phân tích và thông qua: (1) Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch 

cán bộ của cơ quan (2) Danh sách nguồn nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều 

kiện để trình các hội nghị xem xét, phát hiện, giới thiệu quy hoạch. 

Thành phần: Tập thể lãnh đạo Văn phòng 



7 

 

  (3) Bước 3: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, giới 

thiệu nguồn quy hoạch (bằng phiếu kín). 

 - Thành phần: Tập thể lãnh đạo Văn phòng;  Trưởng, Phó các phòng, ban,  

đơn vị trực thuộc; Ban Chấp hành đảng bộ Văn phòng; Trưởng các đoàn thể của cơ 

quan; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy. 

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

tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất từ 30% trở lên so với tổng số người có mặt để đưa vào 

danh sách giới thiệu ở bước sau. 

 (4) Bước 4: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng. 

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3, tập thể lãnh đạo mở rộng tiến 

hành thảo luận và giới thiệu nhân sự quy hoạch (bằng phiếu kín). 

 - Thành phần: Tập thể lãnh đạo Văn phòng; Trưởng các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc; Ban Thường vụ Dảng uỷ Văn phòng. 

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

tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng sổ người có mặt để đưa vào danh 

sách giới thiệu ở bước sau. 

 (5) Bước 5: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) 

Căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỉ lệ 

cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định; đồng thời, trên 

cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ 

quan, đơn vị và kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3 và bước 4, tập thể lãnh đạo 

tiến hành thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín) để đưa vào 

danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch. 

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Văn phòng 

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

đạt tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người được triệu tập và lấy từ 

trên xuống cho đủ số lượng theo quy định. 

Trường hợp có từ 2 người trở lên có số phiếu bằng nhau trên 50%, thì giao 

cho người đứng đầu xem xét, quyết định lựa chọn nhân sự. 

2.2.3. Thời gian: Hoàn thành xong trước ngày 25/02/2023. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng ban, đơn vị căn cứ vào Quy định số 348QĐ/TU ngày 

17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn 

số 05-HD/BTCTU ngày 21/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác triển 

khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026 - 

2031 và Kế hoạch này lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Cụ thể như sau: 

- Tổ chức quán triệt sâu sắc đến công chức, viên chức thuộc phòng ban, đơn 

vị về quan điểm, đường lối, mục đích, yêu cầu, quy trình thực hiện công tác quy 
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hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo các văn bản hướng dẫn của Trung 

ương, Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh. 

- Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-VPUB ngày 25/4/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh, tổ chức rà soát và thực hiện bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý ở cấp mình. 

- Báo cáo Lãnh đạo Văn phòng (qua Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị) 

đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ 

thuộc diện cấp trên quản lý đang công tác ở phòng ban, đơn vị mình trước ngày 

20/02/2023. Hồ sơ gồm:  

(1) Tờ trình kèm biên bản kiểm phiếu thực hiện quy trình quy hoạch. 

(2) Biểu tổng hợp kết quả rà soát bổ sung và quy hoạch (theo mẫu). 

2. Giao phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị:  

- Căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ hằng năm của cấp có thẩm quyền, 

tham mưu giúp tập thể lãnh đạo chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch. Tổng hợp 

danh sách nguồn nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch chức 

danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng để trình các hội nghị xem xét, phát hiện, giới 

thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Văn phòng quản lý. 

- Tham mưu cho lãnh đạo thực hiện quy trình và hoàn chỉnh hồ sơ rà soát, bổ 

sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (nhiệm kỳ hiện tại) và nhiệm kỳ 

2026 - 2031 (nhiệm kỳ kế tiếp) đối với Lãnh đạo Văn phòng, báo cáo Ban Tổ chức 

tỉnh ủy theo kế hoạch. 

- Theo dõi đôn đốc, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng triển khai 

công tác quy hoạch cán bộ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đảm bảo chất 

lượng nguồn nhân sự tham gia quy hoạch./.  

 
Nơi nhận: 
- LĐVP UBND tỉnh (để chỉ đạo);  

- Các phòng, ban, đơn vị thuôc VP (t/hiện); 

- Lưu: VT, TCHCQT. 01b. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Anh 

 

 

3- Mau phieu gioi 
thieu, bieu quyet quy hoach.xls 

4- Tong hop ra soat 
QH NK 2020-2025, 2021-2026.xls 

5- Tong hop ket qua 
QH NK moi 2025-2030, 2026-2031.xls  

6- Mau Bien ban kiem 
phieu.doc  
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