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DI HQC, CAO DANG HA NOT 

BANG UY TRIXNG DH MO - D!A CHAT 

BANG CONG SAN VIET NAM 

* 

S 04-HD/DU Ha Nç5i, ngày 22 tháng 4 nám 2022 

HU'ONG DAN 
Thirc hin cong tác rà soát, b sung quy hoch 

nhim ki hin tii Va quy hoch nhim k' ké tiêp 

Can cü Quy dnh s 50-QD/TW ngày 27/12/2021 cüa B ChInh trj khóa 

XIII; Quy djnh s 08-QD/TU ngày 14/3/2022 cia Ban Thuèng viii Thành iy Ha 

Ni v Cong tác quy hoch can b; K hoch s 68-K}TITU ngày 23/3/2022 cüa 
Thành üy Ha Ni v thirc hin cong tác rà soát, b sung quy hoch nhim kS' hin 
tai, xây dmg quy hoach can b nhim kr k tip di vâi các chüc danh lãnh dto 
cp üy, länh do các co quan Nhà nuóc, Mt trn T quc, các doàn th chInh trj-xà 
hi và CáC to chüc hi khác; Hithng dn s 07-HD/BTCTU ngày 23/3/2022 cüa 
Ban T chiirc Thành üy Ha Ni huàng dn mt s ni dung cxi. th v cong tác quy 
ho.ch can b; Hithng dn s 3 1-HD/DUK ngày 07/4/2022 cüa Dáng üy Khi các 
tnthng Di h9c, Cao ding Ha Ni v thirc hin cong tác rà soát, b sung quy hoch 
nhim k' hin ti và quy hoch nhim k' k tip. Dãng üy Trumg Di hçc MO - 
Da cht huóng dn mt s ni dung Cv th v cong the quy hoch can b nhu sau: 

I. NHUNG NGUYEN TAC CHUNG 

1. Báo dam nguyen täC Dãng thng nht lanE do cong tác can b vâ quán 1' 

di ngü can b; thçrC hin nghiêm nguyen tC tp trung dan Chu, quy djnh cüa Dãng, 
pháp 1ut Nhà nuc; báo dam cht Chë, dng b, lien thOng, cong kkiai, minh bach 

trong cong tác quy hoch can b. 

2. Day manh viC phân cap, phân quyên trên co so nêu cao trách nhim cüa 
các cap u, tO chirc dâng, tp th lanE do Co quan, don v, nguOi düng du, di dôi 
vOi tang cucing kiêm tra, giám sat trong COng táC quy hooch can b. 

3. Coi trQng chat lucrng, báo dam Can di, hài hoà, hcp l, lien thông giUa các 
khâu trong COng tác Can b; giüa quy hoch vOi dào tao, bôi duOng; gifla dánh giá 
vOi quy hoch, diu dng, juan chuyên, b nhim và si:r dung can b; gitra Can b 
quy hotch vOi Can b throng nhim; gitra ngun can b ti cho vOl nguOn can b ttr 

noi khác. 

4. Quy hoch cp u các cp phãi gn vOi quy hoch lanh do, quãn l; 1y 
quy hoch các chirc danh Cp u lam Co sO d quy ho.ch các chi.rc danh lAnh do, 
quàn l; quy hoch cp duOi lam co sO cho quy hoch cp trên; gn ket cht chë 
quy hoach can b cüa các co quan, don vi, trong h thng chInh tri, vOi quy hotch 

các chüc danh can bô lanh do cüa cp trên. 



5. Chi quy hoach can b vào chirc danh cao hun, không quy hoch chirc v1i 

dang dam nhim; mi chüc danh lành do, quail 1 quy hoch không qua ba can b, 
mt can b quy hoach không qua ba chüc danh & cüng mt cp phê duyt quy 
hotch. Không thrc hin dng th&i quy trInh b sung quy hoch v&i quy trInh bô 

nhim, giâi thiu can b img c11 vào mt chic danh Mnh do, quãn 1. Vic thirc 

hin quy trInh b nhim, gi&i thiu irng cir vào chirc danh quy hoch chi duçc thirc 
hin sau khi duc c.p có thm quyn phê duyt quy hoch It nht 3 tháng. 

II. NQI DUNG, PHUONG PHAP QUY HOiCH 

1. Chirc danh, di tu'qng, nhim k, hiu hyc quy hoch 

a) Chirc danh quy hotch: 

- Các chirc danh can b thuc din Ban Thu&ng v11 Dáng üy Khi quân 1: 

Ban Chp hành Dáng b Tru&ng, Ban Thu&ng vi Dâng üy, BI thu, Phó BI thu 

Dãng üy Trumg. 
- Các chüc danh can b thuc din Dáng üy Tru&ng quân 1: Ban Chip hành 

dáng b b phQtn, BI thu, Phó BI thu dáng b b phn; Chi üy, BI thu, Phó BI thu 

chib. 

b) D& tugng quy hoch: cp üy và các chrc danh länh do quàn 1 gm 2 

di tuçmg ci th: 
- Di tuçmg 1, d& tuçmg 2 cüa các chirc danh din Ban Thu&ng viii Dâng üy 

Khi quân 1: Ban Chip hành Dáng b Tru&ng và các chirc danh Dáng üy Tru&ng - 

Phii liic 2A. 
- Di tuçmg 1, di tuçing 2 cüa các chrc danh din Dáng üy tru&ng quân 1, 

gôm: 
+ Ban Chp hành Dâng b b phn, BI thu, Phó BI thu dâng üy b phn - 

Phii luc 2B1. 
+ Chi üy, Bi thu, Phó BI thu chi b trirc thuc Dáng üy Tru&ng (the chi b 

khoa có dun vi trtxc thuc) - Phii luc 2B2. 

+ Chi üy, BI thu, Phó BI thu chi b trirc thuc Dâng Uy Tru&ng (cac chi b 
phông, van phông, ban, tram, trung tam, cong ty thuc truè'ng) và các chi b trçrc 

thuc Dáng b b phn - Phii hic 2B3. 

c) Nhim k' quy hoach: Quy hoich cho mt nhim kS' và dnh huàng cho 

nhim k' k tip. 

d) Hiu içrc quy hoach: Quy hoch can b có hiu içrc tü ngày cap có thâm 

quyn k2, ban hành quyt djnh phê duyt. Quy hoch hêt hiu 1çrc khi can b duqc 
b nhim (hoc chi dinh, chuân y, phê chuân) vào chixc danh quy hoch hoc dua 
ra khOi quy hoch hoc k& thiic nhim kr theo quy djnh cUa chiic danh quy hotch. 

2. Thãm quyn phê duyt quy hoch 
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a) Ban Thuing vii Dâng üy Khi xem xét, phê duyt quy hoch Ban Chap 
hành Dãng b Trung, Ban Thu?ng vii Dãng üy, BI thu, Phó Bi thu Dâng üy 

trumg. 

b) Dãng Uy Tru&ng phê duyt quy hoch di v&i các chrc danh cp iiy cña 

dâng b b phn và các chi b. 

3. Quy hotch chu'c danh cao hon 
Thng nht thirc hin chü truang chi quy hotch can b vào chirc danh cao 

hcin, không quy hotch vào chirc v dang dam nhim. 

4. Quy hoich cp üy gn vó'i quy hoch các chü'c danh lãnh do, quãn 1 

Ly quy hoach các chiirc danh cp Uy lam Co sâ d quy hoch các chirc danh 

lãnh dao, quân 1, bào dam dng b vi các chü truong, quy dlnh cüa Dàng v b 

trI can b. 

5. Phuo'ng pháp và thôi dim quy hoch 

a) Xây dimg quy hoch can b nhim kST k tip duçc thrc hin mt ln vào 

nàm thir hai nhim kS' hin ti cüa dai hi dàng b các cap. 

b) Hang nàm tin hành rà soát, b sung quy hoach tr 1 dn 2 1n cho cà 

nhim kr hin tai  và nhim kST k tip; co bàn chi thirc hin 01 1n và hoàn thành 

trong qu I, tru?ng hçip cn thi& phâi rà soát, b sung quy hoch 1n 2 trong näm 
thI phài báo cáo, xin chü truong cüa cp có thm quyn phê duyt quy hoch truâc 

khi thrc hin. 

c) Trong th?i hn 30 ngày lam vic k tr khi nhn duçc t trInh, h so nhân 

sir, cp có thâm quyên phài xem xét, phê duyt quy hoch theo thm quyn. Trumg 
hçip cn thit, cp có thm quyn có th kéo dài thai gian nlurng không dugc qua 15 

ngày lam vic. 

6. Phirong pháp tInh tuôi quy hoich 
Tuôi quy hoach dugc xác djIIh theo tinh thn K& 1un s 08-KL/TW, ngày 

15/6/2021 cüa B Chinh trj v tuM b nhim, gii thiu rng cir và Hung dn 5é 

07-HD/BTCTU, ngày 23/3/2022 cüa Ban T6 chüc Thành üy, c11 th nhu sau: 

a) Tui quy hotch thim k' k tip bang tui nghi huu thçrc t cüa can b 
theo Nghj djnh s 135/2020/ND-CP, ngày 18/11/2020 cüa ChInh phü trr di tui 
cüa can b ti thai dim tInh tui theo quy djnh phài con It nht 01 nhim kSf cong 
tác (60 tháng) di vi di tung 1 và cOn It nht 02 nhim k' (120 thang) dôi vOi 

d& tucing 2. 
Thai dim tInh tui: K thüa cách tinh thai dim dugc quy dnh ti Chi thj s 

35-CT/TW, ngày 30/5/20 19 cüa B Chinh tri, ci1 th: 

Th?i dim tInh tu& quy hoich Dang üy, Ban ThuOng v Dang üy va các 
chirc danh lath do Dãng üy nhim kS' 2025 - 2030 là thai diem tiên hanh di hi 



c'1  

dãng các dtp: Dàng b b phn, chi b là tháng 1/2025, Dàng b Trtthng là tháng 

4/2025. 
b) Tui rà soát, b sung quy hoch cho nhim kS' hin ti bang tuM nghi huu 

thrc th cUa can b theo Ngh djnh s 135/2020/ND-CP, ngày 18/11/2020 cüa ChInh 
phü trü di tui cüa can b ti thai dim rà soát, b sung quy hoach phái con It nht 
72 tháng di vOi di tugng 1 và cOn It nht 02 nhim kST (120 tháng) di vi di 

tung2. 

7. Tiêu chuân, diêu kiin quy hoich 

7.1. Di.i vó'i rà soál, bEi sung quy hoçich nhim kj' hin tçii 

a) Tiêu chun, diu kin 
Tiêu chun, diu kin can b b sung quy hoch nhim k' hin ti nêu tai 

Phii luc 1 kern theo K hoach nay. 

b) V d tuM 
Thñ dim tinh tui rà soát, b sung quy hotch näm 2022 là tháng 4/2022. 

Cii th nhu sau: 
- D tu& dua ra khOi quy hoch: Ti th?i dim rà soát, b sung quy hoch, 

can b thuc di tuçing 1 không cOn dü thai gian cong tác tr9n 01 nhim kS' (60 
tháng); can b thuc di tuç'ng 2 không cOn dU thOi gian cong tác tr9n 02 nhim k' 

(120 tháng): 
Can b thuc d& tuçing 1: Nam sinh t1r tháng 6/1965 tri v tnuic; nü sinh tü 

tháng 12/1969 tth v truôc. 
Can b thuc di tuçrng 2: Narn sinh t1r tháng 3/1970 trO v trrnc; nü sinh tr 

tháng 4/1973 tri v tnuôc. 
- D tui b sung quy hoch: Can b duçc dua vào quy hoach khi rà soát, b 

sung quy hoch phài cOn dü tui cOng tác It nht tü 72 tháng tr len di vôi can b 
thuc d& tugng 1 và cOn dCi tui cOng tác It nht t1 02 nhim k' (120 tháng) tr& len 

di vâi can b thuc di tuçng 2: 
Can b thuc di tucrng 1: Nam sinh tü tháng 5/1966 tr& lui day; nft sinh tir 

tháng 9/1970 trà li day. 
Can b thuc di tuçing 2: Nam sinh tili tháng 4/1970 trâ li day; nü sinh tr 

tháng 5/1973 trO 1ü day. 

7.2. Di vói quy hoxch nh4m kj' kl tilp 

a) Tiêu chun, diu kin 
Tiêu chun, diu kin can b dugc giôi thiu dua vào quy hoch nhim k k 

tip nêu ti Phit liic 1 kern theo K hoch nay. 

b) V d tui 



Thôi dim tInh tui quy hotch nhim k 2025-2030, cp Dàng b b phn, 
Chi b là tháng 01/2025; Dãng üy Truèng là tháng 4/2025. Cit th nhu sau: 

- Can b duçic dua vào quy hoch cho nhim k k tip phâi dü tuM cong tác 
2 nhim k' tri len, It nht phãi trçn 1 nhim k' k tip do (60 tháng) di vói can b 
thuc di tuçlng 1 và cOn dü tuôi cOng tác it nhât tix 02 nhim kS' (120 tháng) tr len 

di vi can b thuc d& tucYng 2, ci th nhu sau: 

+ Các chirc danh can b thuc din Ban Thung vi Dâng üy Khi quàn l: 

Can b thuc di tuçmg 1: Nam sinh tr tháng 4/1968 tri li day; nü sinh tr 

tháng 0 1/1972 tr& li day. 
Can b thuc dé,i tuçng 2: Nam sinh tir tháng 4/1973 trô lti day; nü sinh tr 

tháng 5/1975 trâ li day. 

+ Các chirc danh can b thuc din Dãng üy Trithng quàn l: 

Can b thuc di tuçing 1: Nam sinh t11 tháng 0 1/1968 tr& lti day; nU sinh tr 

tháng 10/1971 tr1 lai  day. 

Can b thuc d& tuçrng 2: Nam sinh tir tháng 01/1973 trô li day; nU sinh tü 

tháng 02/1975 tr& li day. 

Ltru: 

(1) Tai th?'ii dim phê duyt quy hoch, Dàng üy có th xem xét, dua vào quy 
ho.ch di vOi nhtng can b chua dáp img dy dü các tiêu chun, ducjrc áp ding nhu 

sau: 
- V trInh d chuyên mOn: Phâi có trInh d chuyên môn, nghip vii tuong 

11ng vói chüc danh b nhim, Crng c1r. 
- V trInh d 1 lun chinh trj: can b thuc din d& tugng 1 cüa chirc danh 

quy hoach phãi dáp 'tng tiêu chun l 1un chInh tr tucing t'rng cüa chcrc danh b 
nhim, irng c11; can b thuc din d& tucing 2 có th chua dáp 1rng tiêu chuân l 

lu.n chInh trj. 

- Chua nht thi& phài dáp 11ng ngay các tiêu chun: Kinh qua chüc vj lanh 

do, quàn 1 cp drn9i, trInh d quàn l' nhà nuâc... 

(2) Can b duqc dr kin dua vào quy hoch chirc danh cao han, nu là can 

b thuc din di tuçing 2 thI phài dam bào diu kin duqc quy hoch vào chrc 

danh thuc di tuqng 1. 

8. H s, s ltrçrng và co' cãu chfrc danh quy hoch 

a) H s quy hoch cp üy, ban thuing vi cp üy tr 1,0 - 1,5 ln so vOi s 
luçing theo quy djnh (s luçing üy viên cp üy, ban thumg vi cp üy theo d an 
nhân sr nhim k' hin tai dugc cp có thm quyn phê duyt). Khi thrc hin quy 
hotch cho nhim k' k tip, không nht thit phãi dam bào dü h so, so luçmg tOi 
da theo quy djnh nu ngun nhan sir chua dáp 1rng cht luçmg, tiêu chun. 
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b) Quy hoch chrc danh lAnh do, quân 1: Mt chrc danh länh do, quân 1 
quy hoach không qua ba can b và mt can b quy hoch không qua ba chirc danh 

& cüng mt cp phé duyt quy hotch. 

c) V Co cu: Phn du Co cu, ti 1 quy hoch cp üy và các ch'tirc danh lãnh 
do, quàn 1 các cp theo hu&ng: Can b tré (duói 40 tui) tr 15% tr& len, can b 

nft tt'r 25% trâ len; phãi có can b ntt trong quy hoch các chüc danh cp uS', lânh 

dao, quãn  iS'. 
9. Các trtrng hqp thro'ng nhiên thra ra khôi quy hoch 

Can b dã ti'r trn, nghi thôi vic, qua tuM quy hoch hoc bj cp có thm 
quyn thi hành kS' 1ut tr hInh thrc khin trách trâ len (di vâi cá nhân) hoc k& 
lun không báo dam tiêu chun chInh trj cüa ch&c danh quy hoch thI cp üy có 
thm quyn phê duyt quy hoch vn ban hành quy& djnh dua can b do ra khOi 
quy hotch không phâi thçrc hin quy trInh bO phiu theo quy djnh. Cp üy, t chirc 

dâng không phãi bO phiu dua ra khOi quy hoch nhung phái tng hcip, báo cáo cp 
có thtm quyn phê duyt ra quyt djnh dua can b dO ra khOi quy hoch. 

Di v&i can b bj thi hành kS' 1ut, sau khi quyt dnh thi hành k5' 1ut ht 

hiu 1rc theo quy djnh cüa Dâng, pháp 1u.t cüa Nhà nuôc, cp có thrn quyn có 

th xem xét vic quy hoach theo quy dnh. 

10. Quy trInh và h so' nhân sir quy hotch 

a) Quy trInh quy hoch: Quy trInh gi&i thiu quy hoch can b duçc thirc 

hin theo 02 quy trInh gm: (1) Quy trInh xây drng quy hoch can b nhim k3i k 
tip tr ngun nhân sr ti ch; (2) Quy trInh rà soát, b sung quy hoich hang näm. 

- Di v&i quy trInh nhân sr quy hoch các chirc danh üy viên Ban Chp hành 
Dãng b Tru&ng, Uy viên Ban Thu&ng v1t, BI thu, Phó BI thu Dâng iiy thrc hin 

theo Phi Iic 3A. 
- DM v&i quy trInh nhân sir quy hotch các chirc danh üy viên Ban Chp hành 

Dãng b b phn, BI thu, Phó BI thu dáng üy b phn thi,rc hin theo Phi hic 3B. 

- Di vOi quy trInh nhân sir quy hotch các chrc danh Chi üy, BI thu, Phó BI 

thu chi bô thuc hin theo Phi liic 3C; 

b) H so nhân sr: Danh mic h so nhân sir quy hotch thng nht kh giy 

A4 và sap xep theo thir tu sau: 

1. T& trInh và bang tng hçip kt qua kim phiu & các buôc. 

2. So yu iS' ljch theo quy djnh hin hành do cá nhân tr khai vá cci quan trirc 

tip quán iS' can b xác nhn; có dan ânh màu kh 4x6. 

3. Nhn xét, dánh gia cüa các cp uS', t chüc dãng, tp th länh do co quan, 

don vj cUa cp có thm quyn theo phân cp quán iS' can b, ye: (1) Phâm chat do 

due, 1i sng, S' thuc t chuc kS' 1ut, doàn kM ni b. (2) Nang 1rc cong tác và két 

qua thrc hin chuc trách, nhim vi dugc giao. (3) Uy tin và trin v9ng phát trien. 
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4. K& 1un v tiêu chun chinh trj cüa cp có thm quyn theo Quy djnh cüa 

B ChInh tri v bào v chInh tri, ni b Dàng. 

5. Bàn kê khai tài san, thu nhp theo mu ban hành kern theo quy djnh hin 
hành, cO k xác nhtn cüa ngui kê khai và ngui nhn bàn kê khai theo quy dinh. 

6. Bàn sao có giá tri, pháp 1 các van bang, chrng chi v trInh d chuyên 

môn, nghip vi, 1 1un chInh tri,... (co xác nhn cüa Co quan Co thm quyn). 

* Liru : Các tài 1iu nêu tai Mic 2, 3, 4, 5 không qua 6 tháng tInh dn thi 

dim xem xét. 

11. Cong khai và quán 1, sfr diing quy hoch 

a) Cong khai quy hoach: Danh sách can bO duçic cp có thrn quyn phê 
duyt quy hoach hoc dua ra khOi quy hoach duqc thông báo cong khai trong cp 
u, t chüc clang, tp th lãnh dao và ngu?i dmg du co quan, don vi,, Ca nhân có 

lien quan bi&, quàn 1, sir ding quy hoach. 

b) Quãn 1, str ding quy hoach: Can cr vào kt qua phê duyt quy hoach can 

b, các cp u5', th chirc clang, tp th länh dao co quan, dcm vi, có trách nhim: 

- Xây dçrng k hoach và t chrc thçrc hin cO hiu qua vic luân chuyên, dào 
tao, bi duOTig can b theo phân cp quàn 1 can b, tao diu kin d can bO phn 
du, rèn 1uyn clap 1rng tiêu chun chirc danh quy hoach theo quy di,nh. 

- Vic dào tao, bi duOng, diu dng, luân chuyn, chuyn di vi trI cong tác, 
b nhim, giOi thiu üng ci:r và sp xp, b trI can bO phài can cir vào quy hoach 

can b dã dugc cp có thm quyn phê duyt. 
- Djnh k' hng näm, cp Uy, t chi'rc clang, co quan, don vi, có trách nhim 

lành dao, chi dao vic rà soát, dánh giá chit lugng, co cu nguôn can b trong quy 

hoach d kjp thii diu chinh, b sung quy hoach theo quy djnh. 

c) Tru&ig hcip co quan, don vi, thrc hin vic chia tách, hçp nht, sap nhp, 
cp có thm quyn duçc sr ding quy hoach can b cüa co quan, don vi, cü d th\rc 

hin cong tác can b cho dn khi thirc hin quy hoach mdi. 

III. TO CiIIXC THVC Hh1N 

1. Ctp üy các cp thuc Dàng b truOng: 
- Länh dao, chi dao, ci th hoá và t chirc thirC hin chü truong, quy di,nh cüa 

Trung uong, Thành üy, Dãng üy Khi v COng tác quy hoach can b & cp rnInh; 

xây drng tiêu chun, diu kin, xác di,nh di tugng C1 th di v&i các chic danh do 

Cp 
mInh quàn 1 và tham gia xây dirng tiêu chun, diu kin các chrc danh khac 

khi dugc yêu c.u. 
- Thc hin quy trInh nhân sr, nhn xét, dánh gia và trInh CP có thrn quyên 

phé duyt quy hoach chic danh lãnh dao, quân I cüa Cap mInh thuc thm quyn 

quân 1' Cüa Cp trén. Kt lun v tiêu chuân chInh tri, do Dàng üy tru&ng thrc hin. 



T/M BANG U 
BI TH 

2. Can Cu quy hoch duçic phê duyt và quy di.nh v phân cp quàn 1 can b, 
Dâng üy trumg xây dirng k hoch dào tao, bi dung, luân chuyn, b trI, sir dung 
can b gn vi chirc danh quy hoach theo quy dinh. Kim tra, giám sat, xu 1 vi 

phm trong cong tác quy hoach can b theo thm quyn. 

3. Các dng chI 1:Jy viên Ban Chp hành dâng b trumg chju trách nhim chi 
dao cong tác quy hoach can b cüa các Dàng b b phn, Chi b duçc phân cong 

phii trách. 

4. Ban t chirc Dâng üy truè'ng chü trI phOi hçTp vói Van phông Dáng - Doàn 
th và phông T chüc - Can b tham muu, gi1ip vic cho Dáng Uy thirc hin cong 
the rà soát, b sung quy hoach cüa nhim k' hin tai và xây dirng quy hoach nhim 

krkêtiêp. 

5. Tiên d thirc hin: Tháng 4/2022. 

Noi nhân: 
- Ban Thrnmg vi DUK (de2  b/c), 
- Dãng üy tnnmg, 
- Hi dông tru&ng, 
- Ban Giárn hiu, 
- Các Dãng b b phn, chi b, 
- Các to chi'rc doàn the trong trumg, 
- Các dan vj thuc, trirc thuc tru?rng, 
-LuuVPDD. 
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PHIJ LVC 1 

NHAN SLI' RA S OAT, BO SUNG QUY HOi?CH 
HIN TAT; QUY HO2CH NHTM K! KE TIEP 

&ng dn d 04- HD/DUngày 22/4/2022 cia Dáng iy 
Tru'ô'ng Dcii hQc Mo - Dja chat) 

1. Tiêu chuân chung 
(1) Tuyt d,i trung thành vói lcii Ich cüa Dàng, cüa quc gia, dan tc và nhân 

dan; kiên dnh chü nghTa Mac - Lenin, tu tumg Hè ChI Minh, miic tiêu, 1 tuO'ng 
v dc 1p dan tc, chU nghia x hOi và dumg 1i d& mi cUa Dâng. Co 1p trumg, 
quan dim, bàn lTnh chInh tr vrng yang, không dao dng trong bt Cu tInh hung 
nao, kiên quy& du tranh bào v Cuong linh, duèng !i cüa Dâng, Hin pháp và 
pháp lu.t cüa Nhà nuôc; du tranh phàn bác các quan dim sai trái, thu dich. Co 
tinh thin yêu nuóc nng nan, dt igi Ich cüa Dàng, quc gia - dan tc, nhân dan, tp 
th len trên lçii Ich cá nhân; sn sang hy sinh vi sr nghip each mng cüa Dàng, vi 
dc lip, tr do cüa T quc, vi hnh phüc cüa nhân dan. Yen tam cong tác, chp 

hành nghiêm sir phân cong cüa th chirc và hoàn thành tat mi nhim vi duçic giao. 

Giü nghiêm ki 1ut phát ngôn theo dung nguyen tc, quy djnh cüa Dàng. 

(2) Co phm cht do dirc trong sang; iai sang trung thçrc, khiêm tan, chân 
thành, giàn dj; can, kim, hem chInh, chI cong vô tu. Tam huyt và có trách nhim 
vi cOng vic; không tham v9ng quyn hrc, không háo danh; có tinh than doàn k&, 
xây dirng, gucmg mu, thucmg yêu dang chI, dang nghip. Bàn than khOng tham 
nhQng, quan lieu, co hi, vi igi và tIch crc du tranh ngän chn, dy lüi các biu 
hin suy thoái v tu tuing chInh trj, do drc, iai sang, nhrng biu hin "tr din 

bin", "tier chuyn hóa" trong ni b; kiên quy& du tranh chang quan lieu, cua 

quyn, tham nhüng, lang phi, chü nghia cá nhân, lOi sang co hi, thrc dçing, 
be phái, lçi ich nhóm, nói khOng di dôi vi lam; cong bang, chinh tr\rc, trçng dung 
ngthi tài, không d ngu?i than, nguYi quen lçii diing chuc vii, quyn hn cüa mInh 
d tric lqi. Tuân thu và thc hin nghiêm cac nguyen tc ta chuc, k' lut cüa Dàng, 

nh.t là nguyen t&c t.p trung dan chU, t11 phê bInh và phé bInh. 

(3) Co tu duy dai mói, Co tm nhIn, phuong phap lam vic khoa hoc; có näng 

lirc tang hop, phân tich và dir báo. Co khà näng phát hin nhng mâu thun, thách 

thuc, th?ñ cci, thun lçii, vn d mâi, khó và nhUng hn chê, bat cp trong thirc tiên; 
mtnh dtn d xut nhüng nhim vi, giài pháp phü hap, khã thi, hiu qua dê phát 
huy, thüc dy hoc tháo g. Co näng lirc thrc tin, nm chic và hieu biêt co bàn 
tinh hInh thrc t d ci th hóa và ta chuc thçrc hin có hiu qua cac chü truong, 
dumg iai cüa Dâng, chInh sách, pháp lut cUa Nba nuOc i linh vxe, dia bàn Cong 
tác duçic phân công; cn cü, chju khó, nãng dng, sang tao, dam nghi, dam lam, 
dam chju trách nhim và vi nhân dan phic vi. Co khà nãng lãnh dao, chi dao; 

9 



     

gucing mu, quy tii và phát huy sirc mnh tng hqp cüa tp the, cá nhân; duqc can 
b, dâng viên, qun chüng nhân dan tin tu&ng, tin nhim. 

(4) Co trInh d chuyên môn, 1 1un chinh tr, quán l2 nhà nuóc dáp 1mg yêu 
cu, nhim vit duçc giao và theo quy djnh cüa Dâng, Nba nu&c; trInh d tin hQc, 

ngoi ngt cn thit và phü hqp. 

(5) Dü sirc khOe d thirc hin nhim v11 (theo kt 1utn cüa Co quan y t có 

thm quyn trong th?i gian không qua 6 tháng dn thi dim gith thiu nhân sr); 

bào dam tu& theo quy djnh. 

2. Tiêu chuân ciii the di vói trng chfrc danh 

a) Di vó'i ly viên Ban Chá'p hành Dáng b5 trzthng: Là các dng chi tiêu 

biu cüa Dãng b Trueing v bàn lTnh chInh trj, phm cht dio dirc và nàng 1rc 
cong tác. Co thüc, trách nhim, nhit tInh tham gia xây dimg các chü tnrong, dnh 
huâng cong tác cüa Dâng üy Trung và sir lành dao, chi do cüa $p th Dâng üy 
Trumg; có kinh nghim trong lãnh do, chi do và trin khai t chüc thirc hin 
cOng tác xây dmg Dâng, có näng hrc ci th hóa và chi dto, t chirc thirc hin thing 

lcii du&ng 1i, chü truong, nghj quyt cüa Dàng; dam nghi, dam lam, dam chiu trách 
nhim; doàn kt, phát huy duqc sirc mnh tng hçp cüa di ngü can b, dáng viên, 
qu.n chüng cüa don vj, cUa Nba trung; có nãng hrc và kinh nghim cong tác d 
dam nhn chi'xc vçt; có trInh d chuyên mOn, nghip vi ti'r thac si tth len; phn du 
có trInh d l lun chInh trj tr trung cp, cao cp tr& len. Các dng chi tham gia 
Ban Chip hành Dãng b Trumg là Chü tjch Hi dng truông, thành viên Ban 
Giám hiu, dai din các phông, khoa, ban, trung tam, van phông, di din các t 
chüc doàn th (Cong doàn, Doàn Thanh niên) trong Nhà truông tiêu biu v trI tue, 
do düc, uy tin, nãng lirc thrc tin và sir cng hin, dugc can b, dàng viên cüng 

nhu toàn th viên chCrc trong Nba truông tin nhim. 

b) Di vi ly viên Ban Thtcàng v Dáng zy Trwông: là các dng chi xut sac, 

tiêu biu v trI tue, do dirc, uy tin trong Ban Chap hành Dáng b Tnthng; có kinh 
nghim trong cong tác Dàng, cOng tác lành do Nhà tru?mg và cong tác quàn 1' 
chuyên mOn; có khà näng doàn kt, quy ti di ngü can b; nhit tInh, trách nhim, 
có bàn linh chInh trj, có tu duy di mâi, chI phn du, nàng hrc lành dto quàn 1 
và do drc tat; minh bach, cOng tam trong cOng tác can b, có khà näng phát hin 
và sir ding ngu?i có drc, có tài; hoàn thành t& các nhim vii dugc giao, có dü khà 
nàng d dam ducing thim vi cUa Ban Thung vçt, dóng gop trI tu vào sir lành do 
tp th cüa Ban Thuing vçi Dàng üy Trithng; có trInh d chuyên môn, nghip vii 
tin sT; phn du có trInh d 1 1un chInh trj cao cap hoc dang theo hc cao cap l 

1un chInh tn. 

c) Di vâi BI thw, Phó BI thc Dáng iy Tritàng: ngoài các tiêu chun di vi 

TiJy viên Ban Thu&ng vii Dàng üy Tru&ng, BI thu, Phó BI thu Dâng üy là nhUng 
dng chi nm vng Cuo'ng linh, Diêu l Dàng và du6ng lôi, chü truo'ng cUa Dàng, 
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chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nuóc, các nghj quyt và chi thj cüa cp trên và chüc 

näng, nhim v11 cüa Dãng b Trinmg. Gucmg mu thirc hin nguyen tc tp trung 

dan chü trong lãnh dao, chi dto và giü vai trô trung tam doàn kt, vai trô lãnh do 
toàn din di vói các t chirc trong h thng chInh trj cüa Nba trumg; có nãng hrc 

lãnh do, chi dao vic kim tra, giám sat các th chirc thirc hin các chi tht, nghj 

quyt cüa cp trên, cüa Ban Chp hành Dáng b. BI thu Dàng üy phãi nm vü'ng 
nhim vi tr9ng tam, giái quyt có hiu qua cong vic dt xut; nAm chic và sat tInh 
hInh Dàng b, t chirc dâng trirc thuc và cUa can b, viên chirc và ngui hc trong 
Nhà truè'ng; chju trách nhim chü yu v các mt cong tác cüa Dàng b Truè'ng; có 
nàng lirc chi dao vic chun b xây dirng nghj quyt cüa Ban Chp hành, Ban 
Thrnmg vi và t chirc chi dto thirc hin thing lçii các ngh quyt do. Bi thu Dàng 
üy là Chü tjch Hi dng tru0ng (theo tinh than Nghj quyt s 1 9-NQ/TW ngày 
25/10/2017 cüa Hi nghj ln thir sáu Ban Chp hành Trung uang Dàng v "tiêp tic 

ddi mó'i h thong td chc và quán l), náng cao chá't lircing và hiçu qua hoit dng 

cza các don vj sy' nghip cong 4p" và Cong van s 89-CV/BCSD ngày 26/02/20 19 

cüa Ban Can sir Dãng B Giáo dc và Dào to v vic "Rà soát, bo sung quy hoQch 

can b3 lãnh dao, quán l) và thành 1p Hç5i dng tnth'ng, H3i dng dçii hQc nám 

2019 ". 

c) DO'i vó'i dáng iy bç5 phmn, chi tiy chi b5: dam bào phü hç'p vth yêu cu thirc 

tin cüa dcin vj. 
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PHV LUC 2A 

HIEU QUY HOACH BAN CHAP HANH DANG BO TRIJONG; 
ONG V1 DANG TJY; Bi THTf, PHO RI THT5 DANG IJY 

Hithng dan so' 04- HD/DU ngày 22/4/2022 cia Dáng fy 
Tru'&ng Dgi hQc MO - Dja chat) 

I- Quy ho,ch chu'c danh Uy viên Ban Chap hành dãng b trtrb'ng 

1. Dôi ttrçrng 1: 

+ Chua tham gia BCH Dãng b trung nhim kS' hin tti. 

+ Các dng chI Chü tch Hi dng truè'ng, thành viên Ban Giám hiu; các 
dng chI trueing các phông, van phông, trung tam, khoa, ban và các dcm vj khác 
thuc trumg; bI thu các dàng Uy b phn, chi b trrc thuc Dâng b truô'ng; Chü 

tjch Cong doàn truè'ng, BI thu Doàn thanh niên trumg. 

Các dng chI duqc quy hoach nhim kS'  k tip phái dü tui cong tác 2 nhim 

k' trâ len, It nht trçn 1 nhim kS' (60 tháng) di vi Ca nam và flu; di vôi rà soát, 

b sung quy hoch hang näm cho nhim kS' hin  tai, phái dü tuM cong tác It nht tr 

72 tháng tr& len. 

2. Di tirçYng 2: 

+ Chisa tham gia BCH Dáng b tru&ng nhim kS' hin tti. 

+ Các dng chI phó các phông, van phông, trung tam, khoa, ban và các dan 
vj khác thuc truông; Phó BI thu các Dáng üy b phn, chi b tr1rc thuc Dâng b 
tru?mg; Phó Chü tch Cong doàn truè'ng, Phó BI thu Doàn thanh niên trithng. 

Các dng chI nay phái duc quy hoch chCrc danh dM tugng 1 Va cOn dU tui 

cong tác It nht tr9n 2 nhim k' (120 tháng) trâ len di vi Ca nam và nTh 

II- Quy ho.ch chfrc danh Uy viên Ban Thirong vii Bang ily trtrrng 

1. Bi ttrçrng 1: 

+ Chua tham gia Ban Thumg vçi Dáng üy nhim kS' hin tai. 

+ Các dng chI Uy vien Ban Chp hành Dâng b truO'ng; các dng chI Chü 

tjch Hi ding truO'ng, thành viên Ban Giám hiu. 

Các dMg chI duqc quy hoach nhim k' k tip phãi dü tui cong tác 2 nhim 
ki tr len, It nht trçn 1 nhim kST (60 thang) d& vi cã nam và nu; di vói rà soát, 
b sung quy hoch hng näm cho nhim kSi hin ti, phái dii tui cOng tác It nhât tr 

72 tháng tr& len. 

2. Bôi tirçrng 2: 

+ Chua tham gia Ban ThuOng vv Dãng Uy nhim kS' hin tai. 

+ Các dng chI tru&ng cac phOng, van phOng, trung tam, khoa, ban và các 
don vj khác thuc truOng; bI thu các dáng üy b phn, chi b trçrc thuc Dâng b 
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tru&ng; Chü tjch Cong doàn truYng, BI thu Doàn thanh niên trung. 

Các dng chI nay phâi duc quy hoch chCrc danh d& tugng 1 và con dü tui 

cong tác It nhât tr9n 2 nhim kS'  (120 tháng) tr& len di vôi Ca nam và n. 

III- Quy hoich chüc danh Bi thu' f)ãng uy trtwng 

1. DIi ttrçrng 1: Các dng chI Phó BI thu Dàng üy; Chü tjch Hi dng 

trueing, Hiu trumg. 

Các dMg chI duçic quy hoach nhim kS'  k tip phái dü tui cong tác 2 nhim 

k' trâ len, It nh.t tr911 1 thim k' (60 thang) di vôi Ca nam và nü; d& vi rà soát, 

b sung quy hoach hng 11am cho nhim kS'  hin tai,  phài dU tUM cong tác It nht tr 

72 tháng trâ len. 

2. Di tu'qng 2: Các dng chI Uy viên Ban Thu?ing vi Dâng üy (không thuc 

d& tuçmg 1); các dng chI Phó Hiu trumg. 
Các dng chi nay phài duçic quy hoch chirc danh d& tugng 1 và cOn dü tuM 

cong tác It nht tr9n 2 nhim k' (120 thang) trâ len di vOi cã nam Va nTh 

IV- Quy hoch chü'c danh Phó BI thir Bang üy trtthng 

1. Bôi ttrçrng 1: 

Các dng chI Uy viên Ban Thung v11 Dàng üy; các dng chi Chü tch Hi dng 
tru?ing, thành viên Ban Giám hiu (chua là TiJy viên Ban Thumg vi.i Dâng üy). 

Các dng chI duqc quy hoach nhim kr k tip phài dü tui cOng tác 2 nhim 
k' tth len, It nht tr9n 1 thim kST (60 thang) d& vôi Ca nam và flu; di vth rà soát, 

b sung quy hoach hang nàm cho nhim k3' hin ti, phài dü tui cong tác It nht tr 

72 tháng tth len. 

2. Di ttrçrng 2: 

Các dng chi Uy viên Ban chp hành Dàng bO truO'ng (chua là Uy viên Ban 

Thumg vit Dâng Uy). 
Các dng chI nay phâi duçic quy hoch chirc danh di tuçmg 1 và cOn dü tui 

cong tác it nht trçn 2 nhim k' (120 thang) trO len d& vi cà nam và nü. 
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PHV LUC 2B1 

DOT TUQNG GIOT THIU QUY HOJCH BAN CHAP HANH DANG BO BO PHN; 
Ri THIJ, PHO BI THIJ DANG UY BO PHIN 

(Kern theo Hw&ng dan s 04- HD/DU ngày 22/4/2022 cia Dáng iy 
Trzthng Dcii hQc Mo - Dja chat,) 

I- Quy hoich chfrc danh Uy viên Ban ChIp hành Bang b b phn 

1. Bôi ttrçvng 1: 

+ Chua tham gia BCH Dàng b b phn nhim hin ti. 

+ Các dng chi là chU tjch hi dng khoa, phó chU tjch hi dng khoa; tru&ng 
khoa, phó tru&lg klioa; các dng chI tru&ng các &m vt thuc khoa; bI thu các chi 
b trrc thuc dàng b b phn; chü tich cong doàn khoa, bI thu lien chi doàn khoa 

và bI thu chi doàn can b. 

Các dng chI dugc quy hoch nhim kS'  k tip phâi dU tui cong tác 2 nhim 

kS' tr& len, It nht tr9n 1 nhim kST (60 thang) di vi cà nam và n; di vâi rà soát, 
b sung quy hoch hang nàm cho nhim ki hin ti, phãi dü tui cong tác It nht tü 

72 tháng tth len. 

2. Bôi ttrçrng 2: 

+ Chua tham gia BCH dâng b b phn nhim kST hin ti. 

+ Các dng chI phó các dan vj thuc khoa; phó bI thu các chi b tryc thuc 
dâng b b phn; phó bI thu lien chi doàn khoa và phó bI thu chi doàn can b. 

Các dng chI nay phâi dugc quy hoach chüc danh di tugng 1 và con dü tu& 

cong tác It nht tr9n 2 nhim k' (120 tháng) tth len di vôi Ca nam và nü. 

II- Quy hoch chwc danh BI thir Bang üy b phn 

1. Bôi tirqng 1: Các dng chI phó bI thu dáng üy b phn; chU tch hi dng 

khoa; tru&ng khoa. 
Các ding chI dugc quy hoch nhim kS' k tip phài dü tui Cong tác 2 nhim 

ki trâ len, It nht trn 1 nhim kr (60 tháng) d& vi Ca nam và n; di véi rà soát, 

b sung quy hoch hng näm cho nhim k' hin ti, phài dü tuM cong tác it nht tr 

72 tháng tth len. 

2. Bi tu'çrng 2: Các dng chI üy viên BCH dang b b phn; các dng chI 

phó chü tjch hi dng khoa, phó trung khoa. 

Các dng chi nay phâi duçic quy hoach chixc danh di tuqng 1 và cOn dü tui 

cong tác It nhât tr9n 2 nhim kS' (120 tháng) trO len d& vi câ nam và nU. 

III- Quy hoch chtrc danh Phó BI thir Bang b b phn 

1. Bôi ttrçrng 1: 
- Các dng chI Uy viên BCH dàng b b phn; chU tch hi dng khoa, phó 
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chü tjch hi dng khoa; trrning khoa, phó trithng khoa (chua là üy viên BCH dâng 

b b phn). 
- Các dng chI ducc quy hoach nhim k' k tip phài dü tui cong tác 2 

nhim k' tr len, It nht tr9n 1 thim k' (60 tháng) di v&i Ca nam và nü; d& vài 
rà soát, b sung quy hoch hang näm cho nhim ki hin ti, phài dü tui cong tác It 

nhât tü 72 tháng trâ len. 
#c. 2. Doi ttrqng 2: 

- Các dng chi bI thu các chi b trirc thuOc clang b b phn (chua là üy viên 
BCH clang b b phn); trithng các dun vj thuc khoa; chü tjch cong doàn khoa, bI 

thu lien chi doàn khoa và bI thu chi doàn can b. 

- Các dng chI nay phài duçc quy hoch chi1rc danh di tugng 1 và con dü 
tuôi cong tác it nhât tr9fl 2 nhim k (120 tháng) trâ len di vi cà nam và nor. 
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PHU LUC 2B2 

G GIdI THIU QUY HOiCH CHI UY; 
HI BO THUOC DIN DANG UY TRUONG QUAN L 

I BO KHOA cO DCN V TR1)C TI-IUQC) 

u'ó'ng dan s 04- HD/DUngày 22/4/2022 cia Dáng i'iy 
Tru'&ng Dgi hQc Mo - Df a chat) 

I- Quy hotch chfrc danh Chi üy viên 

1. Dôi ttrçrng 1: 

+ Chua tham gia chi üy chi b nhim k hin ti. 

+ Các dng chI là chU tjch hi dng khoa, phó chü tjch hi dng khoa; trithng 
khoa, phó tru&ng khoa; tru&ng các dan v thuc khoa; chü tjch cong doàn khoa, bI 

thu lien chi doàn khoa và bi thu chi doàn can b. 

Các dng chI duc quy hoch nhim kS' k tip phâi dü tui cong tác 2 nhim 

kS' trà len, It nht tr9n 1 nhim kS' (60 tháng) di vi Ca nam và nü; di vi rà soát, 

b sung quy hoch hang näm cho nhim kS' hin ti, phâi dü tui cong tác It nht tr 

72 tháng tth len. 

2. Di ttrçrng 2: 

+ Chua tham gia chi Uy chi b nhim kS' hin ti. 

+ Các dng chI phó các dan v thuc khoa; phó chü tjch cong doàn khoa, phó 

bI thu lien chi doàn khoa và phó bI thu chi doàn can b. 

Các dng chI nay phâi duçc quy hoach chute danh di tuçmg 1 Va con dü tui 

cong tác it nht tr9n 2 nhim k' (120 tháng) trà len d& vói Ca nam Va nU. 

II- Quy hoich chirc danh BI thu chi b 

1. Di ttrçrng 1: Các dng chI phó bi thu chi b; chü tjch hi dng khoa; 

trumg khoa. 
Các dng chI duçc quy hoch nhim kS' k tip phâi dO tui cong tác 2 nhim 

ki tr len, It nht trQn 1 nhim ki (60 tháng) di vôi cà nam và nU; di vâi rà soát, 

b sung quy hoach hang näm cho nhim ki hin ti, phái dO tui cOng tác It nht tur 

72 tháng tth len. 

2. Di tu'qng 2: Các dng chi chi üy viên; phó chü tjch hi dng khoa; phó 

trthng khoa. 
Các dng chI nay phãi duqc quy hoch chic danh di tuçmg 1 và con dO tui 

cOng tác It nhât tr9n 2 nhim kS' (120 thang) trâ len di vi câ nam Va n. 

III- Quy hoich chu'c danh Phó BI thu' chi b 

1. Di tirçrng 1: 
Các dng chi chi Oy viên; chO tjch hi dng khoa, phó chO tjch hi dông khoa; 
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truâng khoa, phó tru&ng khoa (chua là chi üy viên). 

Các dng chI duçc quy hoach nhim k' k tip phài dü tui cong tác 2 nhim 
kST trâ len, It nht tr9n 1 thim ki (60 thang) di vâi Ca nam và nü; d& vOi rà soát, 
b sung quy ho.ch hang nàm cho nhim k' hin ti, phâi dü tui cOng tác It nht tü 

72 tháng trà len. 

2. Di ttrqng 2: 
Các dng chI trithng các don vj thuc khoa; chU tjch cong doàn khoa, bI thu 

lien chi doàn khoa và bI thu chi doàn can b. 

Các dng chI nay phài duçc quy hoch chirc danh di tuçing 1 và con dü tui 

cong the It nht trçn 2 nhim kS' (120 tháng) trà len di vOi Ca nam và n. 
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COSNp4 

I PHU LUC 2B3 
DANGy . 
TRUI 'ING GICI THIU QUY HO/\CH CR1 UY; 

ai 'UP4( .)]HITBQTHUQCDllNDANGUY 1RLrONGQUANLY 

(CAC jQ/a, VAN PHONG, BAN, TRAM, TRUNG TAM, CONG TY 
GVACHIBQ 1R1JCTHUQCDANGBQBQPFLN) 

(Kern theo Hicói'zg dan s 04- HD/DUngày 22/4/2022 cza Dáng ity 

Trzthng Dgi hQc Mo - Dja chat) 

I- Quy hoch chu'c danh Chi üy viên 

1. Di ttrçrng 1: 

+ Chua tham gia chi üy chi b nhim kST hin ti. 

+ Các dng chi länh do dcm vj; t tru&ng t cong doàn. 

Các dng chi duçic quy hoch nhim kS' k tip phãi dü tui cong tác 2 nhim 
kS' tth len, It nht tr9n 1 nhim kST (60 thang) di vi cà nam và nü; di vói rà soát, 
b sung quy hoch hng näm cho nhim k' hin ti, phãi dü tui cong tác It nht tr 

72 tháng tri len. 

2. Di ttrçrng 2: 

+ Chua tham gia chi üy chi b nhim ki hin tai. 

+ Các dng chi dâng viên trong chi b (khong thuc di tugng 1). 

Các dng chI nay phâi duçic quy hoch chirc danh di tugng 1 và cOn dü tui 
cong tác It nht trçn 2 nhim kS' (120 thang) tr len di vi câ nam và nü. 

II- Quy hotch chü'c danh BI thir chi b 

1. Di tu'çYng 1: Các dng chi phó bI thu chi b; trrnmg dan vi,. 

Các dng chI dugc quy ho.ch nhim k' k tip phài dü tui cong tác 2 nhim 
k' trô len, It nht trçn 1 nhim k' (60 tháng) d& vâi câ nam và n; di vi rà soát, 
b sung quy hoach hang näm cho nhim k' hin ti, phâi dü tui cong tác It nht tr 

72 tháng tth len. 

2. Di ttrçrng 2: Các dông chI chi üy viên; phó truâng dan vi,. 

Các dng chi nay phài duqc quy hoch chirc danh d& tuqng 1 và cOn dü tui 

cong tác It nit tr9n 2 nhim k (120 thang) tr& len di vâi câ nam và nü. 

III- Quy hoch chfrc danh Phó BI thtr chi b 

1. Dôi ttrçng 1: 

Các dng chI chi üy viên; länh do dan vi, (chua là chi üy viên). 

Các dng chI dugc quy hoch nhim kSi k tip phâi dü tui cOng tác 2 nhim 
k' trô len, It nht tr9n 1 nhim k3i (60 tháng) di vâi cã nam và nü; di vói rà soát, 
b sung quy hoch hng nãm cho nhim kS' hin ti, phái dü tui cong tác It nhât tü 

72 tháng trâ len. 

   

WSAN 

NG  UY 
WONG 
JHOC 

NA CHAT 

NO 
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2. Di ttrçrng 2: 

Các dng chI dàng viên trong chi b (không thuc di tuqng 1). 

Các dng chI nay phãi duqc quy hoach chrc danh dM tung 1 và con dü tui 
cong tác It nht trçn 2 thim ki (120 tháng) trâ len d& vâi Ca nam vã n. 
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PHV LUC 3A 

AN sLr QUY HOCH CAC CHISC DANH 
NH DANG BO TRIIONG; UY VIEN BAN THUONG VIJ; 

Bf THIf, PHO BI THUS DANG UY 

(Kern theo Hu'ói'ig dan so' 04- HD/E)Ungày 22/4/2022 cia Dáng fiy 
Tru'ô'ng Dgi hQc MO - Dja chat,) 

I- Quy trInh xây diyng quy hoch can b nhim k k tip (2025-2030) 

1. Chuân bj 
Truc khi thirc hin quy trInh quy hoch, Dàng üy truèng tin hành các cong 

vic sau: 

(1) Chi do c.p duói xây dmg quy hoach can b lãnh dao, quân l, lam co sâ 

d phát hin ngun quy hoch can b cp trên. 

(2) Rà soát di ngü can b và dánh giá can b: 

- Rà soát di ngü can b v cht lugng, s lugng, co cu, nhât là co câu ngành 
ngh& d tui, can b nü, can b dan tc It ngu?i... và k& qua dánh giá can b cüa 

cp có thm quyn. 

- Trên Co si yêu cu xây dirng quy hoch và tiêu chun can b dua vào quy 
hoch, tin hành phân loi can b theo chiu humg phát trin: can b có trin v9ng 
dam nhn nhim vi cao hcm; can b tip tic giü ch'crc vi dang dam nhim; can b 
cn dào tao, bi duông them; can b khOng dCi tiêu chu.n, diu kin quy hoch can 

b... 

(3) Xây dmg tiêu chun, diu kin: Can cir vào nhim vi cUa don vj, Dàng 

üy tru?mg xây dmg tiêu chun, diu kin, xác dinh di tuçing c th di vâi các 

chüc danh do cp mInh quân 1 theo quy djnh. 

2. Các bithc tim hành 

(1) Burc 1: Xây dimg k hoch trin khai và chutn bj ngun can b dx kin 

phát hin, giôi thiu quy hoch. 

- Chü trI: BI thu Dàng üy truèng 
- Thành phn: Ban Thu?ng vii Dàng üy tmng và Trtthng phông T chirc - 

Cánb. 
- Ni dung: CAn cir Hu&ng dn cüa Dàng üy Kh& v cOng tác quy hoch can 

b và co cu, s lugng, tiêu chun, diu kin, dM tuçmg, d tu&i, ti l can b tré, 

can b nü, can b nguYi dan tc thiu s theo quy djnh; trên CO S& tInh hInh di ngQ 

can b và yêu cu nhim vi chInh trj cüa don vj, thxc hin nhüng ni dung sau: (1) 
Xây dmg k hooch triên khai cOng tác quy hoch can b cüa Dàng b trung. (2) 
Tin hành rà soát, dánh giá ngun can b d dir kin danh sách ngun nhân sr co 

bàn dáp üng tiêu chuAn, diu kin cüa chirc danh quy hoch. 
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(Ké't qua tháo lun và d xud't thtcrc ghi thành biên ban.) 

(2) Biroc 2: T chirc Hi nghj Ban Chip hành Dàng b trung (thn 1) 

- Chü trI: BI thu Dàng i'iy trumg 

- Thành phn: Ban Chp hành Dáng b truting 

- Ni dung: Trên Ca si báo cáo cüa b phn tham muu t chüc can b5 và 

ngun can b trong quy hoach, t.p th Ban Ch.p hành Dãng b tming tháo lun, 
phân tIch và thông qua: (1) K hoach trin khai cong tác quy hoach can b cüa 
Dáng b trung. (2) Danh sách ngun nhân sr ca bàn dáp 1rng tiêu chun, diu kin 
d trInh các hi nghj xem xét, phát hin, giâi thiu quy hotch. 

(3) Biroc 3: T chirc Hi ngh can b chü ch& d 1y kin phát hin, giOi 

thiu ngun quy hoach (b&ng phiu kin). 

- Chü trI: Bi thu Dáng üy tru?mg 

- Thành phn: Các dng chI trong Ban Chp hành Dâng b trumg; các dông 
chI Chü tjch Hi dng trumg, thành viên Ban Giám hiu; Chü tch Cong doàn 
truè'ng, BI thu Doàn thanh lien trumg, Chü tjch Hi Ciru chin binh truông; 
trithng các phông, khoa, ban, van phông, tram và các dan vj khác thuc, tnrc thuc 
truông (là viên chirc cüa Nba truè'ng và là dãng viên); bi thu, phó bi thu các dáng 

b b phn, chi b trçrc thuc Dáng b truông. 

- Ni dung: Thông báo yêu cu cUa cong tác quy hoach; diu kin, tiêu chun 
cüa vj trI quy hoach; thông báo danh sách ngun nhân si,r có dii tiêu chun, diu 
kin xem xét giôi thiu quy hoach dã dugc d xut a Buóc 2; thâo lun v danh 
sách có dü tiêu chun, diu kin xem xét giôi thiu quy hoach, có th giôi thiu 

them; bö phiu giai thiu quy hoach. 

Nguyen tc hra ch9n, giâi thiu: Nhân sir dugc 1ira ch9n, giâi thiu phái dat  ti 

l phiu dng It nht tü 30% trà len so vai tng s nguai có mt d dua váo danh 

sách giai thiu buic sau. 
(Kê't qua kim phié'u du'cic ghi thành biên ban và khóng cong bá tQi hi ngh 

(4) Btrrc 4: To chüc Hi nghj Ban Ch.p hành Dâng b truang ma rng 

- Chü trI: Bi thu Bang üy tru&ng 

- Thành phn: Các dng chi trong Ban Chp hành Dâng b tru?mg; BI thu các 

dàng bO b phn, chi b trrc thuc Bang b trueing. 

- Ni dung: Trên ca s& kt qua gid thiu nhân sir & buOc 3, hi nghj Ban 
Chap hành Bang b tru&ng m& rng tin hành tháo lun và gi&i thiu nhân sr quy 

hoach (bng phiu kin). 
Nguyen t&c lira ch9n, giâi thiu: Nhân sr duçic hxa chçn, gi&i thiu phái dat ti 

l phiu dng it nht trên 50% so vâi tng s ngu&i có mt d dua vào danh sách 

giâi thiu & buâc sau. 

21 



O SM v 

NG U 
RUÔNG 
UHOC 
DIA CHA 

(KIt qua kié'm philu thtçrc ghi thành biên ban và khóng cong bO' ti h5i nghf,) 

(5) Btro'c 5: T chrc Hi nghj Ban Chap hành Dàng b truàng (1n 2) 

- Chü trI: BI thu Dâng üy truè'ng 

- Thành phân: Ban Chip hành Dãng b trumg 

- Ni dung: CAn cr vào co cu, s lucing, tiêu chun, diu kin, di tuçmg, d 

tui, ti 1 can bO trê, can b nü, can bO ngui dan tc thiu s theo quy dinh; dng 

thii, trên Co s& tInh hInh di ngü can b, yêu cu nhim vi chinh trj cUa DAng b 
truông và k& quA giâi thiu nhân sr ô buâc 3 vA buâc 4, tp th Ban Chap hành 
DAng b trung tin hành thAo 1un và biu quyt giôi thiu nhân si,r (bang phiu 

kin) d dua vào danh sách d nghi. phê duyt quy hotch. 

Nguyen tc 1a ch9n, giâi thiu: Nhân sr duqc 1ra chn, gii thiu phAi dat  ti 

1 phiu dng It nht trên 50% so vâi tng s ngui duqc triu tp và 1y tir trên 

xung cho dü s luqng theo quy djnh. 

Trueing hçp Co t1r 2 ngui trô len có s phiu bang nhau trên 50%, thI giao 

cho ngui dirng du xem xét, quyt dnh lra ch9n nhân sir. 

(KIt qua kilm philu thtçic ghi thành biên ban và cOng bI tgi hi nghf 

II- Quy trinh rà soát, b sung quy hoich hang nAm 

1. Chuân bj 
Truâc khi thc hin quy trInh quy hoach, DAng üy truO'ng tiên hAnh cAc cong 

vic sau: 

(1) Chi dao cp duôi xây drng quy hoach can b lAnh dao, quAn l, lam co so 

d phát hin ngun quy hoach can b cp trên. 

(2) Rà soát di ngü can b và dánh giá can b: 

- Rà soát di ngü cAn b v cht lugng, s luqng, Co cu, nht là co cu ngành 

ngh d tui, can b nt, can b dan tc It nguOi... và kt quA dánh giá cAn b cüa 

cp có thm quyn. 
- Trên co sO yêu cu xây drng quy hoach và tiêu chuân can b dua vào quy 

hoach, tin hành phân loai cAn b theo chiu huOng phát trin: cAn b có triên v9ng 
dAm nh.n nhim vi cao han; can b tip tiic git chOc vii dang dAm nhim; can b 
cn dào tao, bi duög them; cAn b không dA tiêu chun, diu kin quy hoach can 

be.. 
(3) Xây dmg tiêu chun, diu kin: CAn cir vào nhim v1i cUa Co quan, don 

vj, DAng üy xây drng tiêu chun, diu kin, xAc djnh di tuçing ci th d& vOi các 

chirc danh do cp mInh quAn l theo quy dnh. 

2. Các bithc tiE,, hành 
CAn c1r vào kt quA dánh giA can b hang nAm cüa cp có thm quyn va d 

xuât cüa co quan tham muu v t chOc, can b, tp th lAnh dao chi dao rà soát, b 
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sung quy hoach theo các buc sau: 

(1) Blthc 1: Hi nghj Ban Chap hành Dâng b trtthng (thn 1) 

- Chü trI: BI thu Dang Uy tmng 

- Thành phn: Ban Chp hành Dãng b truäng 

- Ni dung: Xem xét, thông qua danh sách b sung quy hotch d 1y kin 
tai các hi nghj và bô phiu dua ra khôi quy hoach di vii n1iüng trueing hçp 
không dü tiêu chu.n, diu kin theo quy djnh. 

Nguyen tc dua ra khôi quy hoach: Nhüng dng chI có trên 50% tng s 

nguñ dugc triu tp dng thI d xut dua ra khói quy hoach. 

(Kit qua kiim phiê'u du'çic ghi thành biên ban và cong bO' tgi h5i ngh) 

(2) Btr&c 2: T chirc Hi nghj can b chü ch& d 1y kin phát hin, gii 

thiu nhân sir quy hoach (bang phiu kin). 

- Chü trI: BI thu Dàng üy truè'ng 

- Thành phn: Các dng chi trong Ban Chp hành Dâng b trithng; các dng 
chI Chü tch Hi dng trumg, thành viên Ban Giám hiu; Chü tjch Cong doàn 
tru?mg, BI thu Doàn thanh niên trumg, ChU tjch Hi Ciru chin binh truèng; 
truáng các phông, khoa, ban, van phông, tram  và các dGn vj khác thuc, trVc thuc 

tmng (là viên chCrc cüa Nba trung và là dâng viên); bI thu, phó bI thu các dàng 

b b phn, chi b trrc thuc dãng b truèng. 

- Ni dung: Thông báo yêu cu cUa cong tác quy hoach; diu kin, tiêu chun 
cüa vj trI quy hoach; thông báo danh sách ngun nhân sr có dü tiêu chu.n, diu 
kin xem xét b sung quy hoach dà dugc d xut a Buac 1; thâo 1utn v danh sách 
có dü tiêu chun, diu kin xem xét b sung quy hoach, có th giai thiu them; bô 

phiu giai thiu b sung quy hoach. 

Nguyen tc hra ch9n, giai thiu: Nhân sr duqc içra chQn, giai thiu phài dat  ti 

1 phiu dng It nh.t tü 30% tr& len so vói tng s nguai có mt d dua vào danh 

sách giOi thiu a buac sau. 
(KIt qua kilm phié'u ducrc ghi thành biên ban và khOng cOng bI tgi hç5i ngh?) 

(3) Buoc 3: T chrc Hi nghj Ban Chtp hành Dàng b truang ma rng 

- Chü trI: BI thu Dàng üy truang 

- Thành phn: Các dng chI trong Ban Chap hành Dàng b truè'ng; BI thu các 

dàng b b phn, chi b trçrc thuc Dàng b truô'ng. 

- Ni dung: Trên co sa kt qua giói thiu nhân sir a buâc 2, hi ngh Ban 
Chip hành Dàng b tru&ng ma rng tin hành thão 1un và giôi thiu nhân sr quy 

hoach (bang phiêu kin). 
Nguyen tc 1ra chQn, giai thiu: Nbân sr dugc 1ira chçn, giai thiu phái dat  ti 

l phiu dng It nht trên 50% so vâi tng s nguai có mt d dua vào danh sách 
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gi9i thiu i bithc sau. 
(Ké't qua kim phiê'u du'crc ghi thành biên ban và khóng cong bO' tgi hç5i nghj) 

(4) Btrcrc 4: T chüc Hi nghj Ban Chtp hành Dáng b trumg (1n 2). 

- Chü trI: BI thu Dãng üy trumg 

- Thành phn: Ban Chp hành Dâng b trung 

- Ni dung: Can cir vâo ca cu, s luçing, tiêu chu.n, diu kin, di tuçmg, d 
tui, ti 1 can b tré, can b nft, can b ngui dan tc thiu s theo quy dnh; dng 
thi, trên c sâ tInh hInh di ngü can b, yêu cu nhim vi chInh trj cüa don vj và 

kt qua giâi thiu nhân sr & bu&c 3, tp th Ban Ch.p hành Dáng b tru&ng tin 

hành thâo 1un và biu quyt gi&i thiu nhân sr (bang phiu kin) d dua vào danh 

sách ct nghj phê duyt quy hoch. 
Nguyen tc 1ira chçn, giôi thiu: Nhân sir duqc hra ch9n, giâi thiu phâi dtt ti 

1 phiu dng It nht trén 50% so v&i thng s ngu&i duc triu tp va 1y tr trén 

xung cho dü s luçcng theo quy djnh. 

Tru&ng hçip có tir 2 ngu&i trO len có s phiu b&ng nhau trén 50%, thI giao 

cho ngu&i dimg du xem xét, quyt djnh 1ira chçn nhân sir. 

(Kit qua kiém philu du'cic ghi thành biên ban và cong bá tgi hi ngh) 

* Luu y: Các hi nghj duqc tin hành khi có it nht 2/3 s ngu&i ducic triu 

tp có mat. Chi có dâng viên chInh thrc m&i ducic bO phiu. 
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PHç LUC 3B 

AN sif QUY HOCH CAC CHIJC DANH 
AN CHAP HANH DANG BO BO PHN; 
,PHO BI THT5 DANG BQ BQ PHN 

(Ke?iYu'ó7ig dan so 04- HD/DUngày 22/4/2022 cza DOng i'iy 
Tru'&ng Dgi hQc MO - Dja chat,) 

I- Quy trinh xây dirng quy hotch can b nhim k' k tip (2025-2030) 

1. Chuân bj 
Tnthc khi thirc hin quy trInh quy hoach, BCH dâng b b phn tin hành 

các cong vic sau: 

(1) Chi dao cp duOi xay drng quy hoach can b lành dao, quãn 1, lam co so 

d phát hin ngun quy hoach can b cp trên. 

(2) Rà soát di ngü can b và dánh giá can b: 

- Rà soát dOi ngü can b v cht ltrgng, s 1ung, co cu, nht là ca cu 
ngành ngh& d tui, can b nü, can b dan tc It nguOi... và kt qua dánh giá can 

b cUa cp có thm quyn. 
- Trén ca sO yêu cu xây drng quy hoach và tiêu chun can b dua vào quy 

hoach, tin hành phân 1oti can b theo chiu huOng phát trin: can b có triên vng 
dam nhn nhim vii cao han; can b tip tiic git chrc vy. dang dam nhim; can b 
cn dào tao, bi diiOng them; can b không dü tiêu chun, diu kin quy hoach can 

be... 
(3) Xây dimg tiêu chun, diu kin: Can cii vào nhim vi cüa Ca quan, dan 

vj, BCH Dàng b b phn xây drng tiêu chun, diu kin, xác dnh di tuçing ciT 

th di vOi các chüc danh do cp mInh quàn 1 theo quy djnh. 

2. Các bithc tilt, hành 

(1) Btr&c 1: T chirc HOi ngh Ban Chap hành dâng b b phn (thn 1) 

- ChU trI: BI thu Dàng üy b phn 

- Thành phn: Ban Chp hành dâng b b phtn 

- Ni dung: Can cr HuOng dn cüa Dàng üy Khéd và cüa Dâng üy truOng v 
cong tác quy hoach can b và ca cu, s lucing, tiêu chun, diu kin, di tuçing, d 
tui, ti l can b tré, can b ncr, can b nguOi dan tc thiu s theo quy djnh; trên Ca 
sO tInh hInh di ngü can b và yêu cu nhim vi chInh trj cüa Dàng bO truOng, thrc 
hin nhüng ni dung sau: (1) Xây dimg k hoach trin khai cong tác quy hoach can 
b cüa dan vj. (2) Tin hành rà soàt, dánh giá ngun can b và dr kin danh sách 
ngun nhân sr ca bàn dáp Ong tiêu chun, diu kin cOa chrc danh quy hoach d 

trmnh cac hi ngh xem xét, phat hin, giOi thiu quy hoach. 

(KIt qua thOo lun và dl xuát du'c ghi thành biên bOn,) 
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(2) Btro'c 2: T chirc Hi nghj can b chü ch& d 1y kin phát hin, giâi 

thiu ngun quy ho.ch (bang phiu kin). 

- Chü trI: BI thu dâng üy b ph.n 

- Thành phân: Các dông chi trong Ban Ch.p hành dãng b b phn; các dng 
chI là chü tch hi dng khoa, phó chü tjch hi dng khoa; các dng chI là truô'ng 
khoa, phó tru&ng khoa; chü tjch cong doàn khoa, bI thu lien chi doàn khoa Va bi 

thu chi doàn can b; tru&ng các dan vj thuc khoa là dáng viên; bI thu, phó bI thu 

các chi b trrc thuc dàng b b ph.n. 

- Ni dung: Thông báo yêu cau cüa cong tác quy hoch; diu kin, tiêu chuân 

cüa vj tn quy hoach; thông báo danh sách ngun nhân s11 có dü tiêu chun, diu 

kin xem xét gii thiu quy hoach dã dugc d xut i Brnic 1; thào lun v danh 
sách có dü tiêu chu.n, diu kin xem xét giOi thiu quy hoch, có th giâi thiu 

them; bO phiu giói thiu quy hotch. 

Nguyen tc 1ixa chn, giói thiu: Nhân s1r duqc lira ch9n, giói thiu phài dtt ti 
l phiu dng It nh.t t11 30% trâ len so vd tng s ngu?i có mt d dua vào danh 

sách gith thiu buâc sau. 

(Ke't qua kié'm phiê'u du'ctc ghi thành biên ban và không cong bO' tgi h5i ngh) 

(3) Biro'c 3: T chirc Hi nghj Ban Chp hành dàng bt b ph.n m rng 
7 9 , 9 7 p. A 

- Chu tn: Bi thu dang uy b9 phn 

- Thành phan: Các dng chI trong Ban Chp hành dàng b b phn; bI thu 

các chi b trirc thuc dâng b b phtn. 

- Ni dung: Trên Ca s& k& qua giOi thiu nhân si1 buc 2, tp th Ban Ch.p 

hành dàng b b ph.n m& rng tin hânh thào lu.n và giéd thiu nhân si,r quy hoach 

(b&ng phiu kin). 
Nguyen tc lxa chQn, gii thiu: Nhân sir duçic 1ira ch9n, gii thiu phài d.t ti 

l phiu dng it nh.t trên 50% so vOi tng s nguOi có mt d dua vào danh sách 

gii thiu & buOc sau. 
(Kit qua kim philu du'çrc ghi thành biên ban và khOng cong bO' tgi hçäi nghf,) 

(4) Btr&c 4: T chüc Hi nghj Ban Chap hành dàng b b ph.n (lan 2) 

- Chü tn: BI thu Dâng iiy b phn 

- Thành ph.n: Ban Chap hành dãng b bO phn 

- Ni dung: Can cü vào co cau, s luçing, tieu chuan, diu kin, di tuçing, d 
tui, ti l can b tré, can b nü, can b ngu&i dan tc thiu s theo quy djnh; dOng 
thôi, trên co s& tInh hInh di ngü can b, yêu cau nhim vi chInh tr cüa Dâng b 
tru&ng và kt qua giOi thiu nhân sr & bu&c 2 và buôc 3, tp the Ban Chap hành 
dáng b b phn tin hành thão lun và biu quyt giói thiu nhân sçr (bang phiêu 

kin) d dua vào danh sách d nghj phe duyt quy hoch. 
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Nguyen tc lixa chn, giài thiu: Nhân sr duçc 1ira ch9n, giâi thiu phái dat  ti 

1 phiu dng It nht trén 50% so vol tng s ngtthi duc triu tp và lay tr trên 

xung cho dü s luçing theo quy djnh. 

Tru&ng hqp có ti'r 2 nguM trO len có s phiu bang nhau trên 50%, thI giao 

cho nguYi drng du xem xét, quy& djnh lra ch9n nhân sr. 

(Ké't qua kiêm phie'u du'crc ghi thành biên ban và cong ha ti hi nghQ 

II- Quy trInh rà soát, bi sung quy hoch hng nám 

1. Chuin bj 

TruOc khi th1rc hin quy trInh quy hoach, BCH dâng b b phn tin hành 

các cong vic sau: 

(1) Chi dao  cp duOi xây drng quy hoach can b länh dao,  quàn l, lam Co sO 

d phát hin ngun quy hoach can b cp trén. 

(2) Rà soát di ngQ can b và dánh giá can b: 

- Rà soát di ngO can b v chat luqng, s lung, Co c.u, nht là co cu 

ngành ngh& d tui, can b nü, can b dan tc It nguOi... và kt qua dánh giá can 

b cOa cp có th.m quyn. 

- Trên Co sO yêu cu xây dirng quy hoach và tiêu chun can b dua vào quy 
hoach, tin hành phân loai can b theo chiu huOng phát trin: can b có trin v9ng 

dam nhn nhim viT cao hm; can b tip tçic giü chOc vi dang dam nhim; can b 

cn dào tao,  bèi duông them; can b không dO tiêu chun, diu kin quy hoach can 

be... 
(3) Xây dimg tiêu chun, diu kin: Can cO vào nhim vi cOa Ca quan, don 

vj, BCH dàng b b phtn xây dmg tiêu chun, diu kin, xác djnh d& tuçlng c11 th 

di vOi các chüc danh do cp mInh quãn l theo quy djnh. 

2. Các b,thc ti4n hành 
Can cü vào k& qua dánh giá can b htng näm cOa c.p có thrn quyn và d 

xut cOa co quan tham muu v t chüc, can b, tp th lãnh dao  chi  dao  rà soát, b 

sung quy hoach theo các buOc sau: 

(1) Bu&c 1: Hi nghj Ban Chtp hành dâng b b phn (1tn 1) 

- ChO trI: Bi thu Dâng Oy b phn 

- Thành phn: Ban Chp hành dâng b b phn 

- Ni dung: Xem xét, thông qua danh sách b sung quy hoach d ly )2 kin 

tai các hi nghj và bO phiu dua ra khOi quy hoach di vOl nhüng truOng hp không 

dO tiêu chun, diu kin theo quy djnh. 

Nguyen tc dua ra khói quy hoach: Nhu'ng dng chi có trên 50% tong so 

nguOi duçic triu tp dng thI d xut dua ra khOi quy hoach. 

(KIt qua kilm phié'u thrc ghi thành biên ban và cOng bo' tgi hi nghf,) 
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(2) Btnrc 2: T chtrc Hi nghj can b chü chM d 1y ' kin phát hin, giâi 

thiu nhân sr quy hoach (bang phiu kin). 

- Chü trl: Bi thu Dãng üy b phQtn 
- Thành phn: Các dng chI trong Ban Chip hành dãng b b phn; các dng 

chi là chü tjch hi dng khoa, phó chU tjch hi dng khoa; các dng chi là truâng 
khoa, phó tru&ng khoa; chü tjch cong doàn khoa, bi thu lien chi doàn khoa và bi 
thu chi doàn can b; truàng các dan vj thuc khoa là dàng viên; bi thu, phó bI thu 

các chi b trrc thuc dàng b b phQtn 

- Ni dung: Thông báo yêu cu ciia cong tác quy hoch; diu kin, tiêu chun 
cüa vi trI quy hotch; thông báo danh sách ngun nhân sir có âü tiêu chun, diu 
kin xem xét b sung quy hoch dã ducc d xut & BuOc 1; thào lun v danh sách 
có dü tiêu chun, diu kin xem xét b sung quy hoach, có th gi&i thiu them; bô 

phiu gi&i thiu b sung quy hoach. 
Nguyen tc içra chn, gi&i thiu: Nhân sr duc 1ira ch9n, giâi thiu phài dt ti 

l phiu dng It nht tü 30% tr& len so v&i tng s ngu&i có mt d dua vào danh 

sách gi&i thiu & buâc sau. 
(KEt qua kiJm phiê'u ducrc ghi thành biên ban và khóng cong bá tçi hi5i ngh) 

(3) B!thc 3: T chirc Hi ngh Ban Chp hành dàng b b phn m& rng 

- Chü tn: BI thu Dàng üy b phn 
- Thành phn: Các dng chi trong Ban Chp hành clang b b phn; Bi thu 

các chi b trrc thuc clang b bO phtn. 
- Ni dung: Trén co s& kt qua giâi thiu nhân sir & bu&c 2, tp th Ban Ch.p 

hành clang b b phn m& rng tin hành thào 1un và gi&i thiu nhân sçr quy hoch 

(bang phiêu kin). 
Nguyen tc 1ira chn, giói thiu: Nhân s1r duqc 1ra chQn, gi&i thiu phài dtt ti 

l phiu dng it nht trên 50% so vOi tng s ngu&i có mt d dua vào danh sách 

giOi thiu & buOc sau. 
(KIt qua kilm philu du'çic ghi thành biên ban và khOng cOng hO' tgi hç5i nghj) 

(4) Bthc 4: T ch&c Hi nghi. Ban Chap hành dàng bt b phn (lan 2). 

- Chü trI: BI thu Dàng üy b phn 

- Thành phn: Ban Chip hành clang b b phn 

- Ni dung: Can cir vào co cu, s lugng, tiêu chun, diu kin, di tuçing, d 
tui, ti l can b tré, can b nü, can b ngu&i dan tc thiu s theo quy djnh; dng 
th&i, trên ca s& tInh hInh di ngü can b, yêu cu nhim vii chInh trj cüa Dâng üy 
tru&ng và k& qua gi&i thiu nhân sir & bu&c 3, tp th Ban Chap hành dâng b b 
ph.n tin hành thào lun và biu quyt giôi thiu nhân sir (bang phiêu kin) dê dua 

vào danh sách d ngh phê duyt quy hotch. 
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Nguyen tc 1%ra chn, giâi thiu: Nhân sir thrgc lira chn, giâi thiu phãi dt ti 

1 phiu dng It nht trên 50% so vi thng s ngithi duc triu tp và 1y tü trên 

xung cho dü s luqng theo quy djnh. 

Trumg hçip Co tir 2 ngui tr& len có s phiu bang nhau trên 50%, thI giao 

cho nguôi drng du xem xét, quyêt dnh hra chçn nhân sir. 

(KIt qua kilm philu dwc ghi thành biên ban và cong bI tgi hi nghf,) 

* Liru : Các hi nghj dugc tin hành khi có It nht 2/3 s ngui duqc 

triu tp có mtt. Chi có dâng viên chInh thüc mâi duqc bO phiu. 

29 



PHVLVC3C 

SI) QUY HOj?CH CHI UY; BI THU', PHO Bi THU CIII BØ 

wang dan s 04- HD/DU ngày 22/4/2022 cia Dáng iy 
Trw&ng Dçi h9c Mo - Dja chat,) 

I- Quy trInh xây thyng quy hoich can b giai don k tip (2025-2030) 

1. Chuân bj 
TruOc khi thirc hin quy trInh quy hoch, lãnh dio chi b (chi üy hotc bI thu, 

phó bI thu ncli không có chi üy) tin hành các cong vic sau: 

(1) Xây drng quy hoich can b lãnh do, quàn l, lam co sâ d phát hin 

ngun quy hoach can b cp trén. 

(2) Rà soát di ngü can bO và dánh giá can b: 

- Rà soát di ngü can b v cht luç'ng, s lung, co câu, nhât là co câu 
ngành ngh, d tui, can bO nü, can b dan tc It ngu?i... và k& qua dánh giá can 

b cüa cp Co thm quyn. 
- Trên cci s& yêu cu xây dirng quy hoich và tiêu chun can b dua vào quy 

hoch, tin hành phân loi can bO theo chiu hithng phát trin: can b có trin v9ng 

dam nhn nhim vi cao han; can b tip t11c gi chtrc vi dang dam nhim; can b 

cn dào tao, bi duO'ng them; can b không dü tiêu chun, diu kin quy hoch can 

be... 
(3) Xây dtrng tiêu chun, diu kin: Can cr vào nhim vi cUa dan vj, lành 

do chi b xây drng tiêu chun, diu kin, xác djnh di tuçing ci th di vOi các 

chrc danh do c.p mInh quàn 1 theo quy djnh. 

2. 2. Quy trinh thrc hin 

(1) Btro'c 1: Xây drng k hoach trin khai và chun bj ngun can b dir kin 

phát hin, giOi thiu quy hoch 

- Chü trI: Bi thu chi b 

- Thành phtn: Chi üy 

- Ni dung: 
Can cu1r HuOng dn cüa Dâng üy Khi và cüa Dàng üy truO'ng v cong tác quy 

hoach can b và co cu, s luqng, tiêu chun, diu kin, di tuçing, d tui, ti 1 can 
b trê, can b nü, can b ngui dan tc thiu s6 theo quy dnh; trên co sâ tInh hInh 
di ngü can b và yêu cu nhim vii chinh tri cUa don v, thçrc hin nhQng ni dung 
sau: (1) Xây dimg k hoach triM khai cOng tác quy hoch can b cüa t chüc dàng. 
(2) TiM hành rà soát, dánh già ngun can b và dir kiM danh sách ngun nhân si.r 
co bàn dáp u1rng tiêu chun, diM kin cia chc danh quy hoch d trInh chi b xem 

xét, phát hin, giâi thiu quy houch. 
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(2) Btro'c 2: To chu'c Hi nghj Chi b 

- Chü trI: Bi thu chi bô 

- Thành phn: Toàn th dâng viên 

- Ni dung: 

1. Thông báo yêu cu cüa cong tác quy hoch; diu kin, tiêu chun cüa vj trI 

quy hoach; 

2. Thông báo danE sách ngun nhân si,r có dü tiêu chun, diu kin xem xét 

gii thiu quy hoch dã dugc d xut i Buâc 1. 

3. Thâo 1un v danh sách có dü tiêu chun, diêu kin xem xét giôi thiu quy 

hoch, có th giâi thiu them, bô phiu gith thiu quy hoch. 

Nguyen tc 1ira ch9n, giâi thiu: Nhân sir duçc lira ch9n, giOi thiu phâi dt ti 

1 phiu dng It nht tili 30% tr& len so vâi tng s ngui có mt dê dim vào danh 

sách gith thiu ó buOc sau. 

4. Biu quy& giâi thiu nhân sir: Can cü vào cc cu, s luçmg, tiêu chun, 
diu kin, di tucmg, d tui, ti 1 can b tré, can b nü, can b ngui dan tc thiu 
s theo quy djnh; dng thai, trên Ca sâ tInh hInh di ngQ can b, yêu cu nhim vi 
chinE trj cüa t chirc dàng và k& qua giâi thiu nhân sir & bu&c tru&c (ni dung 3), 
chi b tin hành thâo 1un và biu quyt giôi thiu nhân sir (bang phiu kin) d dua 

vào danh sách d nghj phê duyt quy hotch. 
Nguyen tc içra ch9n, giâi thiu: Nhân s1r dugc lira chpn, giOi thiu phâi dt ti 

l phiu dng It nht trên 50% so vâi tng s ngu&i duc triu tp và 1.y tr trên 

xung cho dü s luçng theo quy dnh. 

Truông hçip có tr 2 ngu&i tr& len có s phiu bng nhau trên 50%, thI giao 

cho ngu&i dung d.0 xem xét, quyt djnh 1ira ch9n nhân sir. 

(Ke't qua kiJm phiê'u du'çrc ghi thành biên ban và cong hO' tgi hi ngh1) 

II- Quy trInh rà soát, bô sung quy houch hang nám 

1. Cong tác Chun bj 
Truâc khi thrc hin quy trInh quy hoch, lanE do chi b (chi üy hoc bi thu, 

phó bI thu nai không có chi üy) tin hành các cong vic sau: 

(1) Xây drng quy hoch can b lãnh do, quàn 1', lam ca s& d phát hin 

ngun quy hotch can b cp trên. 

(2) Rà soát di ngü can b và dánh giá can bO: 

- Rà soát di ngü can b v cht lugng, s luçrng, cci cu, nht là ca cu 
ngành ngh d tui, can b nü, can b dan tc it ngu&i... và kt qua danE giá can 

b cüa cp có thm quyn. 
- Tren ca s& yêu cu xây dmg quy hoach và tiêu chun can b dua vào quy 
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hoch, tin hành phân loai can b theo chiu hithng phát trin: can b có trin v9ng 
dam nhn nhim vii cao han; can b tip tic giU chrc vi dang dam nhim; can b 
cn dâo tao, bi duo'ng them; can b không dü tiêu chun, diu kin quy hoach can 

be... 
(3) Xây dimg tiêu chun, diu kin: Can cr vào nhim vi cüa dan vj, lành 

dao chi b xây dirng tiêu chun, diu kin, xác dnh di tuçng ci th d& vôi các 

chirc danh do cp mInh quán 1 theo quy dnh. 

2. Quy trinh thrc hin 

Can Cu vào kt qua dánh giá can b hang nàm cüa cp có thm quyn và d 
xut cüa cci quan tham muu v t chirc, can b, chi b rà soát, b sung quy hoach 

theo các bithc sau: 
X A 

To chwc H91 ngh chi b9 

- Chü trI: BI thu chi bô 

- Thành phân: Toàn th dâng viên 

- Ni dung: 

1. Xem xét, thông qua danh sách b6 sung quy hoach d 1y kin tai hi nghj 
và bô phiu dua ra khôi quy hoach dM vOi nhmg trumg hcip không âü tiêu chun, 

diu kin theo quy djnh. 
Nguyen tc dua ra khói quy hoach: NhUng dng chi có trên 50% tng s 

ngui dugc triu tp dng thI d xut dua ra khöi quy hoach. 

2. Thão 1un v danh sách có dü tiêu chun, diu kin xem xét b sung quy 

hoach, có th giOi thiu them; bó phiu giOi thiu b sung quy hoach. 

Nguyen tc hra chçn, giói thiu: Nhân six dugc 1ra ch9n, gii thiu phài dat ti 
1 phiu dng It nht tr 30% trâ len so vâi tng s nguôi có mt d dua vào danh 

sách gii thiu buOc sau. 

3. Biu quyt giOi thiu nhân sr: Can cr vào co cu, s luçing, tiêu chuân, 

diu kin, di tuçing, d tui, ti 1 can b tré, can b nü, can b ngui dan tc thiu 
s theo quy djnh; dng thai, trên co s tInh hInh di ngü can b, yeu cu nhim vi 

chInh trj cüa th chuc dãng và k& qua gii thiu nhân sir a buac truac (ni dung 2), 
chi bO tin hành thão 1un và biu quyt giai thiu nhân sir (bang phiu kin) d dua 

vâo danh sách d nghj phe duyt quy hoach. 
Nguyen tc 1ira ch9n, giai thiu: Nhân sr dugc 1ira chQn, giài thiu phãi dat ti 

1 phiu dng ' It nht trên 50% so vâi tng s nguai dugc triu tp và 1y tr tren 

xuông cho dü s lucmg theo quy dnh. 

Tru&ng hçp có tr 2 nguai tra len có s phiu bang nhau tren 50%, thI giao 

cho nguai dimg du xem xét, quyêt dnh hra ch9n nhân sir. 

(Kê't qua kié'm phiê'u duçic ghi thành biên ban và cong bá ti hi nghj,.) 

32 



* Liru : Các hi nghj duc tin hành khi có It nht 2/3 s ngui duc triu 
tp có mat. Chi có dãng viên chinh thirc mói duqc bö phiu. 

1' 
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