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          Số  02  - HD/BTCTU 
 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Bình Thuận, ngày  29   tháng 4  năm 2022 

HƯỚNG DẪN 

Một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 

----- 

Căn cứ Quy định số 538-QĐ/TU, ngày 26/4/2022 và Kế hoạch số 75-KH/TU, 

ngày 26/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý như sau: 

I. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG 

1. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý để phát hiện sớm nguồn cán bộ có 

phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng về 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 và lâu dài của từng địa 

phương, cơ quan, đơn vị và của tỉnh. 

Quy hoạch cán bộ là kế hoạch tổng thể, dài hạn về đội ngũ cán bộ có triển 

vọng đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, 

luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy hoạch. 

2. 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 quy hoạch của cả đội ngũ cán bộ trong hệ thống 

chính trị: 

- Để quy hoạch cán bộ sát với thực tiễn và có tính khả thi, phải căn cứ vào 

yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ để xác định tiêu chuẩn, cơ cấu đội 

ngũ cán bộ trong quy hoạch (trình độ, ngành nghề, lĩnh vực công tác, độ tuổi, 

nam, nữ, dân tộc...); phải nắm chắc đội ngũ cán bộ hiện có, dự báo được nhu cầu 

cán bộ trước mắt và lâu dài, trên cơ sở đó mới tiến hành lựa chọn, giới thiệu cán 

bộ vào quy hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, 

bố trí, sử dụng cán bộ theo quy hoạch. 

- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được xây dựng trên cơ sở quy 

hoạch cấp ủy đảng các cấp, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch ở 

cấp trên, bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch của các địa phương, sở, 

ban, ngành với nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, 

sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị. 

3. Phải đánh giá cán bộ và nguồn cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch 

theo các tiêu chí sau: 
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- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật và việc thực 

hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

- Năng lực công tác: Kết quả, hiệu quả công việc; mức độ hoàn thành chức 

trách, nhiệm vụ được giao. 

- Uy tín: Kết quả đánh giá cán bộ hằng năm của cấp có thẩm quyền của năm 

trước liền kề từ mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên và kết quả lấy phiếu tín nhiệm 

theo quy định (nếu có). 

- Chiều hướng, triển vọng phát triển: Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

theo chức danh quy hoạch. 

4. Quy hoạch cán bộ phải bảo đảm phương châm"động" và"mở": 

- Quy hoạch “động” là định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh để đưa ra khỏi quy 

hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm 

vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc uy tín thấp và kịp 

thời bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển 

vọng phát triển. 

- Quy hoạch “mở” được hiểu là không khép kín trong từng địa phương, cơ 

quan, đơn vị mà cần mở rộng nguồn cán bộ từ nơi khác để đưa vào quy hoạch 

những cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, 

cơ quan, đơn vị. 

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ 

1. Quy hoạch chức danh cao hơn 

Chỉ quy hoạch cán bộ vào chức danh cao hơn, không quy hoạch chức vụ đang 

đảm nhiệm. 

Ví dụ:  

- Đồng chí Nguyễn Văn A hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 

2020-2025, khi quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ không giới thiệu đồng chí 

Nguyễn Văn A vào quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; nếu 

đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thì giới thiệu vào danh sách quy hoạch chức 

danh Phó Bí thư hoặc Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2025-2030. 

- Đồng chí Nguyễn Văn B hiện là Phó Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026, khi 

quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ không giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn B vào 

quy hoạch chức danh Phó Giám đốc; nếu đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thì giới 

thiệu vào quy hoạch chức danh Giám đốc nhiệm kỳ 2026-2031 hoặc chức danh 

khác cao hơn chức danh đang đảm nhiệm. 

Theo tinh thần trên, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đương nhiệm ở các 

địa phương, đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh uỷ nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và 

được quy hoạch lên cao hơn (ủy viên thường vụ, phó bí thư hoặc bí thư cấp ủy) 

mới đưa vào danh sách quy hoạch cao hơn của nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ mới. 

Các đồng chí hiện đang là uỷ viên ban thường vụ các huyện thị, thành uỷ nhiệm kỳ 
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2020 - 2025 thì không quy hoạch các chức danh phó chủ tịch HĐND, phó chủ 

tịch UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031.  

Các đồng chí cấp phó ở sở, ban, ngành nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện mới 

đưa vào danh sách quy hoạch cấp trưởng của nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ mới. 

Các đồng chí bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh uỷ và 

cấp trưởng các sở, ban, ngành đương nhiệm sẽ không đưa vào danh sách quy 

hoạch của các địa phương, sở, ban, ngành; các đồng chí này nếu có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện sẽ được quy hoạch lên các chức vụ cao hơn ở tỉnh hoặc sở, 

ban, ngành, địa phương khác. 

Đối với cán bộ đảm nhiệm chức danh có quy định một người không giữ chức 

vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp, cần xem xét đưa vào quy hoạch chức vụ khác, hoặc 

bố trí giữ chức vụ đó ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác. 

2. Quy hoạch cấp ủy gắn với quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý 

Lấy quy hoạch các chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh 

lãnh đạo, quản lý, bảo đảm đồng bộ với các chủ trương, quy định của Đảng về bố 

trí cán bộ. 

Ví dụ:  

- Đồng chí Nguyễn Văn D, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-

2025, nếu được giới thiệu quy hoạch chức danh Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 

2025-2030 và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, thì có thể xem xét, giới thiệu quy hoạch 

hai chức danh: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

- Đồng chí Nguyễn Văn C, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 

2020-2025, nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thì xem xét, giới thiệu quy hoạch chức 

danh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và có thể xem xét, 

giới thiệu quy hoạch tối đa ba chức danh: Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch 

UBND huyện nhiệm kỳ 2026-2031, trưởng ban Đảng của huyện ủy hoặc chức danh 

lãnh đạo, quản lý khác theo quy định. 

3. Về tiêu chuẩn, điều kiện 

Tại thời điểm xem xét, phê duyệt quy hoạch, nhân sự phải cơ bản đáp ứng các 

tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiêu chuẩn 

chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhưng chưa nhất thiết phải đáp ứng ngay các 

tiêu chuẩn: Kinh qua chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp dưới, trình độ quản lý nhà 

nước…  

Ví dụ:  

+ Đối với quy hoạch chức danh phó bí thư huyện ủy, tại thời điểm xem xét quy 

hoạch, nhân sự không nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn: Đã kinh qua một 

trong các chức vụ: Cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; trưởng phòng 

thuộc các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn 

phòng Tỉnh ủy; trưởng phòng thuộc các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; ủy viên 
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ban thường vụ, trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, phó chủ tịch 

hội đồng nhân dân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện; huyện ủy viên, bí thư 

cấp ủy cấp xã. 

+ Đối với quy hoạch chức danh phó giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 

tương đương, tại thời điểm xem xét quy hoạch, nhân sự không nhất thiết phải đáp 

ứng tiêu chuẩn: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 

chính hoặc tương đương trở lên. 

4. Về hệ số, số lượng chức danh quy hoạch 

- Hệ số quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp từ 

1,0 - 1,5 lần so với số lượng theo quy định. 

Ví dụ: Đảng bộ huyện A được xác định số lượng ủy viên ban chấp hành là 41 

đồng chí; ủy viên ban thường vụ là 13 đồng chí; số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra 

là 7 đồng chí. Số lượng quy hoạch tối đa sẽ là: (1) Ủy viên ban chấp hành: 41 đồng 

chí nhân với hệ số 1,5 thì tối đa là 61 người; (2) Ủy viên ban thường vụ: 13 đồng 

chí nhân với hệ số 1,5 thì tối đa là 19 người; (3) Ủy viên Ủy ban Kiểm tra: 7 đồng 

chí nhân với hệ số 1,5 thì tối đa là 10 người. 

- Số lượng chức danh quy hoạch lãnh đạo, quản lý:  

+ Một chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ. 

Ví dụ: Theo quy định, huyện loại I có không quá 3 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân, số lượng quy hoạch tối đa là: 3 đồng chí nhân với 3 thì tối đa là 9 người. 

+ Một cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh ở cùng một cấp phê duyệt 

quy hoạch (không bao gồm chức danh ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường 

vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện). 

Ví dụ:  

Đồng chí Nguyễn Văn B, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ 

chức Huyện ủy X nhiệm kỳ 2020-2025 được giới thiệu quy hoạch tối đa 3 chức 

danh thuộc diện cấp tỉnh quyết định phê duyệt quy hoạch (Bí thư, Phó Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện X; Phó Trưởng ban Đảng tỉnh, Phó 

Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh… nhưng tối đa không quá 3 chức danh). 

Đồng chí Nguyễn Văn C, Chi cục trưởng thuộc Sở Y được giới thiệu quy 

hoạch tối đa 3 chức danh thuộc diện cấp tỉnh quyết định phê duyệt quy hoạch 

(Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Y hoặc Phó Giám đốc sở khác hoặc Phó Trưởng 

ban Đảng tỉnh, Phó Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh…nhưng tối đa 

không quá 3 chức danh). 

5. Về quy trình nhân sự quy hoạch  

Thực hiện các bước theo quy định tại Phụ lục 3A, 3B, 3C, Quy định số 538-

QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau: 



5 

 

02-HD2022 

5.1. Đối với nguồn nhân sự rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 

(đối với chức danh khối Đảng), nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đối với chức danh khối Nhà 

nước): Thực hiện theo quy trình 4 bước, gồm có: 

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

- Bước 2: Hội nghị cán bộ chủ chốt,  

- Bước 3: Hội nghị hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng,  

- Bước 4: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2. 

5.2. Đối với nguồn nhân sự để xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 – 2030 

(đối với chức danh khối Đảng), nhiệm kỳ 2026 – 2031 (đối với chức danh khối Nhà 

nước): Thực hiện theo quy trình 5 bước, gồm có: 

- Bước 1: Hội ý tập thể thường trực (tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoặc tập 

thể thường trực các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Tỉnh uỷ). 

 Phòng (ban) tham mưu về tổ chức, cán bộ hoặc Ban Tổ chức (Ban Tổ chức – 

Nội vụ) cấp uỷ cấp huyện báo cáo tập thể thường trực xem xét, cho ý kiến các 

công việc sau: (1) Xây dựng kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ của địa 

phương, 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 uỷ quản lý. 

- Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1),  

- Bước 3: Hội nghị cán bộ chủ chốt,  

- Bước 4: Hội nghị hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng,  

- Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2. 

6. Về quy trình đưa ra khỏi quy hoạch các chức danh thực hiện như sau: 

6.1. Không thực hiện quy trình bỏ phiếu theo quy định đối với các trường 

hợp: 

- Các trường hợp cán bộ đã được bổ nhiệm vào chức danh quy hoạch (quy 

hoạch hết hiệu lực). 

- Các trường hợp đương nhiên ra khỏi quy hoạch gồm: Cán bộ quá tuổi quy 

hoạch hoặc bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên 

(đối với cá nhân) hoặc kết luận không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của chức danh 

quy hoạch hoặc cán bộ đã từ trần.  

6.2. Thực hiện quy trình bỏ phiếu theo quy định đối với các trường hợp còn 

lại (ngoài các trường hợp nêu tại điểm 6.1). Theo đó, việc bỏ phiếu đưa ra khỏi 

quy hoạch thực hiện tại hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1 (của quy trình rà soát, bổ 

sung quy hoạch). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Điều khoản chuyển tiếp 
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- Đối với các trường hợp đã được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban thường 

vụ các huyện, thị, thành uỷ đảng uỷ trực thuộc phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2020 

– 2025, 2021 – 2026 trước thời điểm ban hành Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ 

Chính trị, Quy định số 538-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì quyết định quy 

hoạch vẫn còn giá trị. 

- Đối với các trường hợp đã thực hiện xong quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch 

nhưng chưa phê duyệt quy hoạch thì lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban thường vụ 

các huyện, thị, thành uỷ đảng uỷ trực thuộc phải rà soát, bảo đảm tiêu chuẩn, điều 

kiện, số lượng theo Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 538-

QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi xem xét, phê duyệt quy hoạch. 

2. Căn cứ Quy định số 538-QĐ/TU, Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 26/4/2022  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ và Hướng dẫn này, lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị, ban thường vụ các huyện, thị, thành uỷ đảng uỷ trực thuộc 

chỉ đạo:  

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điểm 3, Mục II, Kế hoạch số 

75-KH/TU, ngày 26/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2.2. Hoàn thành các bước của quy trình nhân sự rà soát, bổ sung quy hoạch 

nhiệm kỳ hiện tại (nếu có) và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp (hoàn thành 

trước 30/5/2022). 

2.3. Sau khi hoàn thành quy trình quy hoạch nói trên, hoàn chỉnh hồ sơ và báo 

cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy), Ban 

Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, phê duyệt quy hoạch 

các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (chậm nhất ngày 

30/5/2022). 

(Riêng các cơ quan, đơn vị đang thực hiện đề án sáp nhập (hoặc chia tách, 

giải thể) thì thực hiện quy trình quy hoạch sau khi hoàn thành việc sáp nhập (hoặc 

chia tách, giải thể)). 

3. Hướng dẫn này thay cho Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU ngày 07/4/2017 

của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm 

kỳ 2020 – 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo. 

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị các đồng chí kịp thời 

trao đổi với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (báo cáo),  

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Lưu Ban Tổ chức Tỉnh ủy.Trâm. 

TRƯỞNG BAN 
            
 

   

Nguyễn Thanh Nam 
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