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KẾ HOẠCH 
rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 

giai đoạn 2020-2026 

----- 
 

Căn cứ Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính 

trị (khóa IX); Kết luận số 24-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Chính trị 

(khóa XI); Kết luận số 12-KL/TW ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ Chính trị 

(khóa XII); Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05 tháng 11 năm 2012, Hướng 

dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24 tháng 02 năm 2017; Công văn số 3294-

CV/BTCTW ngày 26 tháng 7 năm 2017 và Công văn số 4650-CVNS/BTCTW 

ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

xây dựng kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 

2020-2026, cụ thể như sau: 

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo sự chủ động, có tầm chiến lược trong công tác cán bộ; bảo đảm tính kế 

thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ. 

- Chuẩn bị từ xa, tạo nguồn cán bộ dồi dào làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, 

xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp đủ về số 

lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Kịp thời phát hiện những cán bộ trẻ có đức, có tài và khả năng lãnh đạo, 

quản lý đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức 

danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt cũng như lâu dài của 

từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ 

chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ; phải gắn với các khâu khác trong công tác cán 

bộ, bảo đảm sự liên thông trong quy hoạch cán bộ của cả hệ thống chính trị. 

II - NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Về phân cấp 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân cấp cho ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, 

Đảng ủy Các cơ quan tỉnh xem xét, phê duyệt quy hoạch ủy viên ban thường vụ và 

ủy viên ban chấp hành đảng bộ của đơn vị. 
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Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh chỉ đạo ban 

tổ chức cấp ủy phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và có kết luận về tiêu 

chuẩn cán bộ đảm bảo theo đúng quy định trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền 

xem xét, phê duyệt quy hoạch hoặc xem xét quyết định quy hoạch. 

* Lưu ý: Trước khi xem xét, phê duyệt hoặc đề xuất phê duyệt quy hoạch cán 

bộ phải tiến hành rà soát, thẩm tra kỹ, đánh giá và kết luận rõ về tiêu chuẩn, điều 

kiện; phẩm chất, năng lực và uy tín của cán bộ, nhất là những vấn đề về: Lịch sử 

chính trị và chính trị hiện nay; ưu, khuyết điểm và triển vọng phát triển của cán bộ; 

kê khai tài sản, thu nhập; sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận; thực hiện quy 

định về những điều đảng viên không được làm và hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ cán bộ 

theo đúng quy định. 

Các trường hợp không đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ, 

thủ tục theo quy định hoặc quá tuổi, bị xử lý kỷ luật, đang trong quá trình xem xét, 

xử lý sai phạm của cá nhân và tập thể thì phải kiên quyết đưa ra, đề xuất đưa ra 

khỏi quy hoạch hoặc chưa xem xét, đề xuất. 

2. Về quy trình rà soát, bổ sung 

Theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Ban Tổ 

chức Trung ương, hướng dẫn bổ sung quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch hằng 

năm theo 04 bước, cụ thể như sau: 

Bước 1: Căn cứ vào đánh giá cán bộ năm 2019 của cấp ủy, tổ chức đảng và 

tập thể lãnh đạo có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức tham mưu về công tác quy hoạch 

tiến hành thẩm định, rà soát và dự kiến phương án bổ sung nhân sự có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện vào quy hoạch và đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch đối với những 

đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; báo cáo tập thể lãnh 

đạo xem xét, cho ý kiến vào phương án bổ sung quy hoạch trước khi lấy ý kiến tại 

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

không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Những đồng chí có trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý đưa 

ra khỏi quy hoạch, thì đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch (đối với chức danh thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) hoặc đưa ra khỏi danh sách quy 

hoạch (đối với chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt). 

* Thành phần: Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; 

ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; cấp cơ sở hội nghị 

ban thường vụ (hoặc hội nghị thường trực cấp ủy mở rộng, gồm: Thường trực 

đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn). 

Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ chủ chốt về danh sách nhân sự 

dự kiến đưa vào quy hoạch. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến của hội nghị cán bộ chủ 

chốt, tập thể lãnh đạo xem xét, thống nhất danh sách nhân sự trước khi đưa ra lấy ý 

kiến tại hội nghị tiếp theo. 
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* Thành phần: 

(1) Đối với các huyện, thành phố: Ban chấp hành đảng bộ huyện, thành phố; 

bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy, thành ủy; cấp trưởng, cấp 

phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện (bao gồm 

cả các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn và sinh hoạt đảng tại 

địa phương); chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn. 

(2) Đối với Đảng bộ Các cơ quan tỉnh: Ban chấp hành đảng bộ; bí thư, phó bí 

thư các chi, đảng bộ trực thuộc; cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban và đoàn thể 

thuộc đảng ủy. 

(3) Đối với các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh và tương đương: Ban 

cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo, tập thể cấp ủy; cấp trưởng, cấp phó các 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc; bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ các đơn vị trực thuộc; 

trưởng các đoàn thể của cơ quan. 

(4) Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh: Tập thể lãnh đạo, tập thể cấp 

ủy; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc; trưởng các đoàn thể của đơn vị. 

(5) Đối với cấp cơ sở: Ủy viên ban chấp hành đảng bộ; chủ tịch, phó chủ tịch 

HĐND, UBND; trưởng các ban, ngành, đoàn thể các xã, phường, thị trấn; bí thư 

các chi bộ trực thuộc. 

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch  

tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện, thành phố, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; 

đối với các tổ chức chính trị - xã hội thành phần gồm đảng đoàn, tập thể lãnh đạo, 

tập thể cấp ủy, ban chấp hành và trưởng các đơn vị trực thuộc (riêng Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh thành phần gồm đảng đoàn, tập thể lãnh đạo, tập thể cấp ủy, ban thường 

trực, trưởng các đơn vị trực thuộc); hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng đối với các 

sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị ở tỉnh (thành phần gồm: Tập thể lãnh đạo, đảng ủy 

(chi ủy), trưởng phòng, trưởng đơn vị trực thuộc). 

Bước 4: Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến tại các hội nghị nêu trên, đồng thời căn 

cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định, tập thể lãnh đạo thảo luận và bỏ 

phiếu kín quyết định nhân sự đưa vào danh sách đề nghị bổ sung quy hoạch (đối 

với chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) hoặc đưa 

vào danh sách bổ sung quy hoạch (đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quyết 

định phê duyệt của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị). 

Những đồng chí được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý 

giới thiệu nhưng phải bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn theo quy định (lấy từ 

cao xuống) thì được đưa vào danh sách đề nghị bổ sung quy hoạch hoặc đưa vào 

danh sách bổ sung quy hoạch. 

* Thành phần hội nghị như ở Bước 1. 
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3. Về định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch và hồ sơ nhân sự quy hoạch 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ tiến hành rà 

soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 01 lần trong quý I, sau khi đã tiến hành đánh giá 

cán bộ năm 2019 theo quy định. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khi gửi tờ trình đề nghị thẩm định, 

phê duyệt quy hoạch, đề nghị gửi kèm theo kế hoạch luân chuyển, kế hoạch đào tạo 

cán bộ và hồ sơ nhân sự (danh mục hồ sơ nhân sự quy hoạch được nêu tại Công văn 

số 662-CV/BTCTU ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy). 

* Lưu ý: Trong quý IV năm 2019 mới rà soát, bổ sung quy hoạch cho đại hội 

đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 

của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, do vậy, địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào yêu cầu nhiệm 

vụ chính trị, công tác cán bộ, nếu xét thấy chưa cần thiết phải rà soát, bổ sung quy 

hoạch thì không nhất thiết phải rà soát quy hoạch kỳ này. 

4. Về thời điểm tính tuổi quy hoạch 

Các đồng chí được đưa vào quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và các 

chức danh lãnh đạo, quản lý nói chung phải đủ tuổi công tác hai nhiệm kỳ trở lên, 

ít nhất phải trọn 01 nhiệm kỳ (05 năm). Thời điểm tính tuổi và độ tuổi quy hoạch 

đối với các chức danh như sau: 

- Chức danh quy hoạch cấp ủy các cấp: Cấp huyện ít nhất nam sinh từ tháng 

6/1965, nữ sinh từ tháng 6/1970 trở lại đây. Cấp xã ít nhất nam sinh từ tháng 

4/1965, nữ sinh từ tháng 4/1970 trở lại đây. 

- Chức danh quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cơ quan nhà nước (chức danh 

bầu cử), là thời điểm bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp: Ít nhất nam sinh 

từ tháng 5/1966, nữ sinh từ tháng 5/1971 trở lại đây; cán bộ nữ được kéo dài tuổi 

công tác theo quy định thì thời điểm tính độ tuổi như nam giới, tháng 5/1966. 

- Chức danh quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cơ quan nhà nước (chức danh 

bổ nhiệm, không phải bầu cử), tính theo nhiệm kỳ 05 năm: Ít nhất nam sinh từ 

tháng 01/1966, nữ sinh từ tháng 01/1971 trở lại đây; cán bộ nữ được kéo dài tuổi 

công tác theo quy định thì thời điểm tính độ tuổi như nam giới, tháng 01/1966. 

- Chức danh quy hoạch lãnh đạo các tổ chức bầu cử khác, thì thời điểm tính 

độ tuổi là thời điểm tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ của tổ chức đó. 

5. Thời gian thực hiện 

- Cấp cơ sở xong trước ngày 15 tháng 3 năm 2020. 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và tương đương 

xong trước ngày 15 tháng 3 năm 2020. 

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, xong trước ngày 17 tháng 3 

năm 2020. 

- Cấp tỉnh xong trước ngày 25 tháng 3 năm 2020. 
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III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn 

thể cấp tỉnh và tương đương căn cứ kế hoạch này và phân cấp quản lý cán bộ, chỉ 

đạo tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-

2026; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới trực thuộc triển khai công tác quy 

hoạch cán bộ thuộc ngành, địa phương trực tiếp quản lý. 

Báo báo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch gửi về Thường trực Tỉnh ủy (qua 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy) chậm nhất ngày 18 tháng 3 năm 2020 để tổng hợp báo cáo 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm các văn bản: 

- Báo cáo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai 

đoạn 2020-2026 của đơn vị (gồm các chức danh lãnh đạo do đơn vị quản lý theo 

phân cấp). 

- Văn bản đề nghị phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 

2020-2026 đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (gồm biên bản 

kiểm phiếu biểu quyết các bước và danh sách cán bộ được quy hoạch theo mẫu 

biểu gửi kèm). 

- Đối với các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh: Gửi kèm quyết 

định phê duyệt quy hoạch ủy viên ban thường vụ và ủy viên ban chấp hành đảng 

bộ của đơn vị. 

- Hồ sơ nhân sự quy hoạch đề nghị bổ sung mới (nếu có) 

* Lưu ý: Yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị gửi bản mềm danh sách đề 

nghị phê duyệt, bổ sung quy hoạch, trình bày bằng file excel vào hộp thư 

tccb.tu@backan.gov.vn 

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị rà soát, 

bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2026. Tham mưu cho 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý giai đoạn 2020-2026 đối với các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo quy định. 

 
Nơi nhận:  
Gửi bản giấy: 

- Ban Tổ chức Trung ương (báo cáo), 

Gửi bản điện tử: 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Các huyện ủy, thành ủy, ĐU CCQ tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành, MTTQ,  

  các đoàn thể tỉnh và tương đương, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

 

mailto:tccb.tu@backan.gov.vn


Tên cơ quan (đơn vị)................. 
 

Quốc hiệu (hoặc tiêu đề theo quy định) 

* 
   

   
     

      
DANH SÁCH 

RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, GIAI ĐOẠN 2020-2026 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 
 

Số 

tt 

Chức 

danh quy 

hoạch 

Họ và 

tên 

Ngày, tháng,  

năm sinh 

Dân 

tộc 

Ngày vào đảng 
Ngày, 

tháng 

năm 

tham 

gia 

công 

tác 

Ngạch 

công 

chức, bậc 

lương 

Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng Phiếu QH Ghi chú 

Nam Nữ 
Kết 

nạp 

Chính 

thức 
VH CM LL 

QL                     

NN 

Ng. 

ngữ 

Tin 

học 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 
  

I- NHÂN SỰ ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH 

  ..............                                     

II- NHÂN SỰ ĐƯA VÀO QUY HOẠCH 

  ..............                                     

III- NHÂN SỰ QUY HOẠCH (ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT): Bổ sung, cập nhật đủ thông tin như ví dụ (không tiến hành bỏ phiếu đối với các nhân sự) 

  Ví dụ:                                     

1 
Phó Giám 

đốc 

Nguyễn 

Văn A 

05/02/ 

1970 
  Tày 

02/9/ 

2000 

02/9/ 

2001 

01/03/ 

1994 

01003 

B7 (4,32) 

Phó 

Trưởng 

phòng 

Tổ chức - 

Hành 

chính 

12/12 

 - ĐH Nông lâm 

Thái Nguyên; 

chuyên ngành: 

Kỹ sư Trồng trọt. 

 - ĐH Luật Hà 

Nội; chuyên 

ngành: Luật 

Kinh tế. 

Trung 

cấp 
CVC 

Anh 

B 
B 12/15 80 

 - Đang học Thạc 

sĩ chuyên ngành 

Kinh tế Nông 

nghiệp, trường 

ĐH Nông lâm 

Thái Nguyên 

- Đang học Cao cấp 

LLCT tại Trường 

Chính trị tỉnh 

  ..............                                     

                    

 
Lập biểu 

 

        
Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)...... 

(ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ,  
        

(ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu) 

số điện thoại di động) 
         

* Lưu ý: Đề nghị điền đầy đủ các thông tin như ví dụ. 
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