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Số 538-QĐ/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Bình Thuận, ngày 26 tháng 4 năm 2022 

 

QUY ĐỊNH 

về công tác quy hoạch cán bộ 

----- 
 

- Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/TU, ngày 09/12/2020 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025;  

- Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công 

tác quy hoạch cán bộ; 

- Căn cứ Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức 

Trung ương Đảng hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ. 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy định về công tác quy hoạch cán bộ để 

thực hiện thống nhất trong tỉnh như sau:  

I- QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Quy định này quy định về nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, đối tượng, nhiệm kỳ, 

hiệu lực, thẩm quyền, trách nhiệm, phương pháp, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, cơ 

cấu, số lượng, quy trình, quản lý và công khai trong công tác quy hoạch cán bộ; áp 

dụng đối với cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. 

Điều 2. Nguyên tắc 

1. Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý 

đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh 

bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. 

2. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trên cơ sở nêu cao trách nhiệm của các 

cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, đi đôi với 

tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác quy hoạch cán bộ. 

3. Coi trọng chất lượng, bảo đảm cân đối, hài hoà, hợp lý, liên thông giữa các 

khâu trong công tác cán bộ; giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; giữa đánh giá 

với quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ; giữa cán bộ 

quy hoạch với cán bộ đương nhiệm; giữa nguồn cán bộ ở cấp tỉnh với cấp huyện, 

cấp xã, địa bàn và lĩnh vực công tác; giữa nguồn cán bộ tại chỗ với nguồn cán bộ từ 

cơ quan, đơn vị, địa phương khác. Phấn đấu quy hoạch theo cơ cấu ba độ tuổi 

(khoảng cách giữa các độ tuổi là 5 năm), tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người 

dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn, lĩnh vực công tác. 
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4. Quy hoạch cấp uỷ các cấp phải gắn với quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản 

lý; lấy quy hoạch các chức danh cấp uỷ làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh 

đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên; gắn kết chặt chẽ 

quy hoạch cán bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương với quy hoạch cán bộ chủ 

chốt các cấp. 

5. Chỉ quy hoạch chức danh cao hơn. Mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy 

hoạch không quá ba cán bộ, một cán bộ quy hoạch không quá ba 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 các cấp). Không thực hiện quy 

hoạch đồng thời với việc đề xuất bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Việc thực hiện 

quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức danh quy hoạch chỉ được thực hiện 

sau khi phê duyệt quy hoạch ít nhất 03 tháng. 

Điều 3. Mục đích, yêu cầu 

1. Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ; bảo đảm sự chuyển tiếp liên 

tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 

các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 

ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. 

2. Quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát 

hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để 

có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, 

quản lý các cấp. 

3. Việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch, dự báo nhu 

cầu sử dụng cán bộ phải xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ 

chính trị của địa phương, đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp. 

4. Rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới 

thiệu nhân sự quy hoạch, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công 

tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Không đề xuất, phê duyệt 

quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. 

5. Thực hiện phương châm quy hoạch "động" và "mở". Hằng năm đánh giá, rà 

soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều 

kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc 

nguồn nhân sự từ cơ quan, đơn vị, địa phương khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển 

vọng phát triển.  

II- QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực quy hoạch 

1. Chức danh quy hoạch:  
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- Các chức danh quy hoạch thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (do 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện quy trình quy hoạch, báo cáo Ban Tổ chức 

Trung ương Đảng xem xét, phê duyệt), bao gồm: Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh 

uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Các chức danh quy hoạch thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, bao gồm: 

+ Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng 

đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện quy trình 

quy hoạch và ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch).  

+ Các chức danh cấp uỷ, lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

quản lý còn lại (do các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo 

thực hiện quy trình quy hoạch, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt). 

- Các chức danh quy hoạch thuộc diện các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh 

đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và phê duyệt quy hoạch theo phân cấp quản lý 

cán bộ. 

2. Đối tượng quy hoạch:  

Đối tượng quy hoạch cấp uỷ, lãnh đạo, quản lý gồm 2 đối tượng, cụ thể: 

- Đối tượng 1, đối tượng 2 của các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư quản lý thực hiện theo Phụ lục 1A, Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 

của Bộ Chính trị. 

- Đối tượng 1, đối tượng 2 của các chức danh Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện 

theo Phụ lục 1A, Quy định này. 

- Đối tượng 1, đối tượng 2 của các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ quản lý (trừ Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó 

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh) thực hiện theo Phụ lục 1B, Quy 

định này. 

- Đối tượng 1 và đối tượng 2 của các chức danh khác theo phân cấp quản lý cán 

bộ: Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đảng đoàn, 

ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị căn cứ vào Phụ lục 1A, 1B, Quy 

định này để xác định cụ thể đối tượng của các chức danh quy hoạch theo quy định. 

3. Nhiệm kỳ quy hoạch:  

Quy hoạch cho một nhiệm kỳ và định hướng cho nhiệm kỳ kế tiếp. 

4. Hiệu lực quy hoạch:  
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- Quy hoạch cán bộ có hiệu lực từ ngày cấp có thẩm quyền ký, ban hành quyết 

định phê duyệt. Quy hoạch hết hiệu lực khi cán bộ được bổ nhiệm vào chức danh 

quy hoạch hoặc đưa ra khỏi quy hoạch hoặc kết thúc nhiệm kỳ theo quy định của 

chức danh quy hoạch. 

Điều 5. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 

1. Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt quy hoạch các chức danh thuộc diện Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư quản lý, bao gồm: Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh. 

2. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt quy hoạch các chức danh Uỷ viên Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc 

hội chuyên trách tỉnh.  

3. Thường trực Tỉnh uỷ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ uỷ quyền: 

- Phê duyệt quy hoạch các chức danh cấp uỷ, lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý (không bao gồm nhân sự quy định tại Khoản 2 Điều này). 

- Hiệp y quy hoạch cấp trưởng, cấp phó các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

(khi có văn bản đề nghị của Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, cấp ủy cơ quan Trung ương). 

4. Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy 

quyền xem xét, phê duyệt quy hoạch các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội 

Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật 

tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh...; Chủ tịch các 

Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Giám đốc, Phó Giám đốc 

các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt quy hoạch các 

chức danh: Chi cục trưởng thuộc các Sở, ngành; Giám đốc Bệnh viện tuyến tỉnh 

theo phân cấp. 

5. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị phê duyệt quy 

hoạch đối với các chức danh cấp uỷ, lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý 

theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ; ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch đối với chức danh ủy viên ban chấp 

hành đảng bộ cấp mình. 

Điều 6. Thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ trình, hồ sơ nhân sự 

cấp có thẩm quyền phải xem xét, phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền. Trường hợp 

cần thiết, cấp có thẩm quyền có thể kéo dài thời gian nhưng không được quá 15 ngày 

làm việc. 
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Điều 7. Trách nhiệm trong công tác quy hoạch 

1. Trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:  

- Lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của 

Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 

15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng hướng dẫn một số nội dung cụ thể 

về công tác quy hoạch cán bộ. 

- Tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng về công tác quy hoạch cán 

bộ tại tỉnh. 

- Xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện, xác định đối tượng cụ thể đối với các chức 

danh quy hoạch thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và tham gia xây dựng 

tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh khác khi được yêu cầu. 

- Thực hiện quy trình nhân sự, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, nhận xét, đánh 

giá và trình Ban Tổ chức Trung ương Đảng phê duyệt quy hoạch các chức danh quy 

hoạch thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, bao gồm: Bí thư Tỉnh uỷ, Phó 

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Thực hiện quy trình nhân sự, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, nhận xét, đánh 

giá và phê duyệt quy hoạch các chức danh Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Căn cứ quy hoạch được phê duyệt để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, 

luân chuyển, bố trí, sự dụng cán bộ gắn với chức danh quy hoạch theo quy định. 

Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong công tác quy hoạch cán bộ theo thẩm quyền. 

- Định kỳ hằng năm, lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá chất lượng, cơ 

cấu nguồn cán bộ trong quy hoạch để kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo 

quy định. 

2. Trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị:  

- Lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện quy định của Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ về công tác quy hoạch cán bộ tại địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng 

tiêu chuẩn, điều kiện, xác định đối tượng cụ thể đối với các chức danh do cấp mình 

quản lý và tham gia xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh khác khi được 

yêu cầu. 

- Thực hiện quy trình nhân sự, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, nhận xét, đánh 

giá theo phân cấp quản lý cán bộ và trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ phê duyệt quy hoạch chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, 

cụ thể: 
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+ Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị: Thực hiện 

quy trình quy hoạch (theo Phụ lục 3A, 3B, Quy định này) đối với các chức danh cấp 

trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể cấp 

tỉnh và tương đương; chức danh Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (theo mục I, II, 

III, Phụ lục 1B, Quy định này). 

+ Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Tỉnh uỷ: 

Thực hiện quy trình quy hoạch (theo Phụ lục 3A, 3B, Quy định này) đối với các 

chức danh bí thư, phó bí thư, uỷ viên ban thường vụ huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ 

khối trực thuộc Tỉnh uỷ; chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện (theo mục IV, V, VI, VII, Phụ lục 

1B, Quy định này). 

- Căn cứ vào kết quả phê duyệt quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức 

danh quy hoạch và yêu cầu, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, 

luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ tạo điều kiện để cán bộ phấn đấu, rèn luyện, đáp 

ứng tiêu chuẩn chức danh quy hoạch theo quy định. Kiểm tra, giám sát, xử lý vi 

phạm trong công tác quy hoạch cán bộ theo thẩm quyền. 

- Việc đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 

và sắp xếp, bố trí cán bộ phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt.  

- Định kỳ hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh 

đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá chất lượng, cơ cấu nguồn cán bộ trong quy hoạch 

để kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo quy định. 

3. Trách nhiệm của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ:  

- Tham mưu quy định về công tác quy hoạch cán bộ; tham mưu thực hiện quy 

trình quy hoạch các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; giúp 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác quy hoạch cán bộ theo quy định. 

- Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, phê duyệt quy hoạch các chức danh 

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, xem xét, phê duyệt 

quy hoạch đối với các chức danh được Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ uỷ quyền. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử 

dụng cán bộ được phê duyệt quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

quản lý. 
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- Tổng kết, sơ kết, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch cán bộ ở 

các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Chủ trì, phối hợp với các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trao đổi, cung 

cấp thông tin, giới thiệu nhân sự từ nơi khác (khi cần thiết hoặc theo yêu cầu) để các 

địa phương, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xem xét, bổ sung quy hoạch theo thẩm quyền. 

3. Trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ và cơ quan 

liên quan:  

- Thẩm định, thẩm tra, cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến nhân sự 

quy hoạch theo yêu cầu. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ. 

Điều 8. Phương pháp và thời điểm quy hoạch 

1. Xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp được thực hiện một lần vào 

năm thứ hai nhiệm kỳ hiện tại của đại hội đảng bộ các cấp, đại hội của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.  

Đối với các tổ chức hội, đoàn thể nhân dân khác được Đảng, Nhà nước giao 

biên chế, việc xây dựng quy hoạch đầu nhiệm kỳ và rà soát, bổ sung quy hoạch hằng 

năm cũng thực hiện tương tự như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội. 

2. Hằng năm, vào quý I tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cho cả quy hoạch 

nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp và báo cáo kết quả phê duyệt quy hoạch chậm 

nhất tháng 5; trường hợp trong năm phát sinh việc rà soát, bổ sung quy hoạch phải 

báo cáo ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt 

quy hoạch. 

Điều 9. Tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi 

1. Về tiêu chuẩn, điều kiện:  

Tiêu chuẩn đối với cán bộ quy hoạch, cơ bản thực hiện như tiêu chuẩn bổ nhiệm 

đối với chức danh theo quy định hiện hành. Tại thời điểm quy hoạch, cấp có thẩm 

quyền có thể xem xét, phê duyệt quy hoạch đối với những cán bộ cơ bản đáp ứng 

các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh bổ nhiệm theo quy định.  

- Về trình độ chuyên môn: Phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng 

với chức danh bổ nhiệm. 

- Về trình độ lý luận chính trị: 

+ Cán bộ quy hoạch các chức danh Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ 

viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh: Đối tượng 1 phải đáp 

ứng tiêu chuẩn lý luận chính trị tương ứng của chức danh bổ nhiệm.  
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+ Cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý 

(trừ các chức danh nêu trên): có thể chưa bảo đảm tiêu chuẩn lý luận chính trị nhưng 

sau khi được quy hoạch phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn 

lý luận chính trị theo quy định.  

- 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…  

2. Về độ tuổi:  

Cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở 

lên, ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ kế tiếp đó (60 tháng). Khi rà soát, bổ sung quy hoạch 

hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ đưa vào quy hoạch phải còn đủ tuổi công 

tác ít nhất từ 72 tháng trở lên. 

3. Thời điểm tính tuổi quy hoạch:  

- Đối với quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp: Chức danh cấp uỷ, lãnh đạo cấp uỷ, các 

ban, cơ quan của Đảng, uỷ ban kiểm tra là thời điểm tiến hành đại hội đảng bộ các 

cấp; chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan nhà nước là thời điểm bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hội, đoàn thể nhân dân khác 

được Đảng, Nhà nước giao biên chế là thời điểm đại hội các cấp của mỗi tổ chức. 

- Đối với rà soát, bổ sung quy hoạch: Là thời điểm cơ quan tham mưu về tổ 

chức, cán bộ có thẩm quyền (Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ đối với trường hợp 

các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; Ban Tổ chức hoặc Ban 

Tổ chức – Nội vụ cấp uỷ cấp huyện với trường hợp khác) nhận được tờ trình và hồ 

sơ nhân sự theo quy định. 

4. Phương pháp tính tuổi quy hoạch 

Tuổi quy hoạch được xác định theo tinh thần Kết luận số 08-KL/TW, ngày 

15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và Hướng dẫn số 06-

HD/BTCTW, ngày 26/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể như sau: 

- Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp 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 của cán bộ 

tại thời điểm tính tuổi theo quy định phải còn ít nhất 01 nhiệm kỳ công tác (60 tháng) 

đối với đối tượng 1 và còn ít nhất 02 nhiệm kỳ (120 tháng) đối với đối tượng 2. 

Thời điểm tính tuổi: Kế thừa cách tính thời điểm được quy định tại Chỉ thị số 

35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, cụ thể:  

+ Thời điểm tính tuổi quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2025 

- 2030: Cấp xã tháng 4/2025, cấp huyện tháng 6/2025, cấp tỉnh tháng 9/2025. 

+ Thời điểm tính tuổi quy hoạch các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước 

nhiệm kỳ 2026 - 2031: Tháng 5/2026. 
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+ Thời điểm tính tuổi quy hoạch các chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của nhiệm kỳ kế tiếp được xác định theo thời 

điểm đại hội các cấp của mỗi tổ chức nhiệm kỳ hiện tại cộng với 05 năm (60 tháng). 

- Tuổi rà soát, bổ sung quy hoạch 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 của cán bộ tại thời điểm rà soát, bổ sung quy hoạch phải còn ít nhất 72 

tháng đối với đối tượng 1 và còn ít nhất 02 nhiệm kỳ (120 tháng) đối với đối tượng 2. 

- Đối với cán bộ nữ thuộc đối tượng được nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn theo quy 

định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thì tuổi quy hoạch được xác định theo độ 

tuổi được quy định và thực hiện như phương pháp nêu trên. 

(Có Phụ lục 2 về xác định tuổi quy hoạch đối với các chức danh cụ thể kèm theo). 

Điều 10. Hệ số, số lượng và cơ cấu 

1. Về hệ số, số lượng:  

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

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

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

không quá ba cán bộ và một cán bộ quy hoạch không quá ba chức danh ở cùng cấp. 

2. Về cơ cấu:  

Phấn đấu cơ cấu, tỉ lệ quy hoạch cấp uỷ và các chức danh lãnh đạo, quản lý các 

cấp theo hướng: Cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện, dưới 35 tuổi 

đối với cấp xã) từ 15% trở lên, cán bộ nữ từ 25% trở lên; tỉ lệ cán bộ người dân tộc 

thiểu số phù hợp từng địa bàn, vĩnh vực; cấp huyện và tương đương trở lên phải có 

cán bộ nữ trong quy hoạch các chức danh cấp uỷ, lãnh đạo, quản lý. 

Điều 11. Quy trình và hồ sơ nhân sự quy hoạch 

1. Quy trình quy hoạch:  

Quy trình quy hoạch gồm 02 quy trình: (1) Xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm 

kỳ kế tiếp từ nguồn nhân sự tại chỗ. (2) Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm 

từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc từ nguồn nhân sự từ cơ quan, đơn vị, địa phương khác. 

- Đối với quy trình nhân sự quy hoạch các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư quản lý: Thực hiện theo Phụ lục 2, Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 

27/12/2021 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức 

Trung ương Đảng. 

- Đối với quy trình nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý: Thực 

hiện theo Phụ lục 3A, 3B, 3C, Quy định này. 

- Quy trình nhân sự quy hoạch các chức danh khác theo phân cấp quản lý cán 

bộ: Các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị căn cứ vào Phụ lục 

3A, 3B, 3C để quy định cụ thể cho phù hợp. 
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- Quy trình nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng 

vũ trang thực hiện theo quy định của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương. 

2. Hồ sơ nhân sự: Thực hiện theo Phụ lục 4A, 4B. 

Điều 12. Công khai và quản lý quy hoạch 

1. Công khai quy hoạch:  

Danh sách cán bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch hoặc đưa ra 

khỏi quy hoạch được thông báo công khai trong cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh 

đạo và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết để 

quản lý, sử dụng quy hoạch và rèn luyện, phấn đấu. 

2. Quản lý quy hoạch:  

Căn cứ vào kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập 

thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:  

- Sau 30 ngày kể từ khi phê duyệt quy hoạch, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể 

lãnh đạo cơ quan, đơn vị báo cáo cấp trên trực tiếp kết quả phê duyệt quy hoạch; báo 

cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) kết quả phê duyệt quy hoạch 

uỷ viên ban chấp hành huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ khối trực thuộc Tỉnh uỷ (kèm 

theo các quyết định phê duyệt quy hoạch theo mẫu Phụ lục 3C, Quy định này) để 

quản lý theo quy định. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc đào tạo, bồi dưỡng, 

rèn luyện, thử thách, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ quy hoạch đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Định kỳ hằng năm đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả thực hiện chức trách, 

nhiệm vụ được giao và chiều hướng phát triển đối với cán bộ trong quy hoạch. 

Điều 13. Các trường hợp đương nhiên ra khỏi quy hoạch 

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 thì cấp có thẩm quyền phê 

duyệt quy hoạch ban hành quyết định đưa cán bộ đó ra khỏi quy hoạch không phải 

thực hiện quy trình bỏ phiếu theo quy định. 

Đối với cán bộ bị thi hành kỷ luật, sau khi quyết định thi hành kỷ luật hết hiệu 

lực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cấp có thẩm quyền có thể xem 

xét việc quy hoạch theo quy định. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14. Điều khoản thi hành 

1. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị căn cứ Quy định 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác quy hoạch cán bộ, có trách nhiệm cụ thể 
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hoá cho phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ 

quan, đơn vị nhưng không trái với Quy định này. 

2. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ hướng 

dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

3. Quy định về công tác quy hoạch cán bộ (kèm theo các phụ lục) có hiệu lực 

thi hành từ ngày ký. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, 

địa phương phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy./. 

Nơi nhận:  
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng + Vụ III,  

- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II, 
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,  

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

  các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,  

- Các sở, ban, ngành tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành uỷ,  

  đảng uỷ trực thuộc tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ  

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Dương Văn An 

 





PHỤ LỤC 1A 

ĐỐI TƯỢNG GIỚI THIỆU QUY HOẠCH BAN CHẤP HÀNH,  

BAN THƯỜNG VỤ; CHỨC DANH PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH,  

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH, PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH 

(Kèm theo Quy định số 538-QĐ/TU, ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ) 

----- 

I- Quy hoạch Ban chấp hành đảng bộ tỉnh; chức danh Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh (cơ cấu Tỉnh uỷ) 

1. Đối tượng 1: Cấp trưởng; cấp phó các ban Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, cấp phó các sở, ngành, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở tỉnh và tương đương (được quy 

hoạch chức danh cấp trưởng). Bí thư; phó bí thư huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ khối 

trực thuộc Tỉnh uỷ (được quy hoạch chức danh bí thư). 

Các đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Phan Thiết, phó các ban đảng (có 

cơ cấu ủy viên ban chấp hành đảng bộ đối với chức danh phó ban) thì không cần điều 

kiện phải được quy hoạch vào chức danh cấp trưởng tương ứng. 

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 với 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. 

2. Đối tượng 2: Uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện và tương đương; phó 

chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện; trưởng phòng 

của ban, sở, ngành tỉnh 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. 

II- Quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (cơ cấu Uỷ viên Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ) 

1. Đối tượng 1: Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh. 

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 với 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. 

2. Đối tượng 2: Cấp trưởng; cấp phó các ban Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, cấp phó các sở, ngành, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở tỉnh và tương đương (được quy 



 

 

hoạch chức danh cấp trưởng). Bí thư; phó bí thư huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ khối 

trực thuộc Tỉnh uỷ (được quy hoạch chức danh bí thư). 

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. 

________________________ 



 

 

PHỤ LỤC 1B 

ĐỐI TƯỢNG GIỚI THIỆU QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH THUỘC DIỆN 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ QUẢN LÝ  

(TRỪ CÁC CHỨC DANH QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC 1A) 

(Kèm theo Quy định số 538-QĐ/TU, ngày 26/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ)  

----- 

I- Quy hoạch cấp trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các đoàn thể cấp tỉnh và tương đương 

1. Đối tượng 1: Phó giám đốc sở, phó trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể và tương đương ở cấp tỉnh; phó bí thư huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ khối trực 

thuộc Tỉnh uỷ; chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.   

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 với 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. 

2. Đối tượng 2: Trưởng phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương ở 

cấp tỉnh; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Uỷ viên ban thường vụ huyện, thị, thành 

uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Tỉnh uỷ; Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

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. 

II- Quy hoạch cấp phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các đoàn thể cấp tỉnh và tương đương 

1. Đối tượng 1: Trưởng phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương ở 

cấp tỉnh; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Uỷ viên ban thường vụ huyện, thị, thành 

uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Tỉnh uỷ; Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

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 với 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. 

2. Đối tượng 2: Phó trưởng phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương 

ở cấp tỉnh; Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ khối trực 

thuộc Tỉnh uỷ; trưởng phòng, ban, cơ quan và tương đương trực thuộc huyện uỷ, Uỷ 

ban nhân dân huyện; trưởng các đoàn thể và tương đương ở cấp huyện. 

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. 



 

 

III- Quy hoạch chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

1. Đối tượng 1: Phó trưởng phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương 

đương ở cấp tỉnh; Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ khối 

trực thuộc Tỉnh uỷ. 

Các đồng chí được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 02 

nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với cả nam và nữ; đối 

với 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. 

2. Đối tượng 2: Chuyên viên thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; phó trưởng 

phòng, ban, cơ quan và tương đương trực thuộc huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện; 

phó trưởng các đoàn thể và tương đương ở cấp huyện. 

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

công tác ít nhất trọn 02 nhiệm kỳ (120 tháng) trở lên đối với cả nam và nữ. 

IV. Quy hoạch chức danh bí thư huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ khối trực 

thuộc Tỉnh uỷ 

1. Đối tượng 1: Phó bí thư huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Tỉnh 

uỷ; chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện; cấp trưởng, 

cấp phó các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, cơ quan, đơn 

vị ở tỉnh và tương đương.  

Các đồng chí được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 02 

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

2. Đối tượng 2: Uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện và tương đương; phó 

chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện; trưởng phòng 

các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương ở cấp tỉnh; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra 

Tỉnh uỷ. 

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

công tác ít nhất trọn 02 nhiệm kỳ trở lên đối với cả nam và nữ. 

V- Quy hoạch chức danh phó bí thư huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ khối 

trực thuộc Tỉnh uỷ; chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện 

1. Đối tượng 1: Uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện và tương đương; phó 

chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện; trưởng phòng 

các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương ở cấp tỉnh; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra 

Tỉnh uỷ. 

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 với 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. 

2. Đối tượng 2: Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ 

khối trực thuộc Tỉnh uỷ; trưởng phòng, ban, cơ quan và tương đương trực thuộc 

huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện; trưởng các đoàn thể và tương đương ở cấp huyện. 

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. 

VI- Quy hoạch Uỷ viên ban thường vụ huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ khối 

trực thuộc Tỉnh uỷ; chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện (cơ cấu Uỷ viên Ban Thường vụ cấp uỷ cấp huyện) 

1. Đối tượng 1: Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ 

khối trực thuộc Tỉnh uỷ; trưởng phòng, ban, cơ quan và tương đương trực thuộc 

huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện; trưởng các đoàn thể và tương đương ở cấp huyện. 

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 với 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. 

2. Đối tượng 2: Phó trưởng phòng, ban, cơ quan và tương đương trực thuộc 

huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện; phó trưởng các đoàn thể và tương đương ở cấp 

huyện. 

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. 

VII- Quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện (cơ cấu Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ cấp huyện) 

1. Đối tượng 1: Phó trưởng phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương 

ở cấp tỉnh; Phó trưởng phòng, ban, cơ quan và tương đương trực thuộc huyện uỷ, 

Uỷ ban nhân dân huyện; phó trưởng các đoàn thể và tương đương ở cấp huyện. 

Các đồng chí được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 02 

nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với cả nam và nữ; đối 

với 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. 

2. Đối tượng 2: Chuyên viên thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. 

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

công tác ít nhất trọn 02 nhiệm kỳ (120 tháng) trở lên đối với cả nam và nữ. 

________________________ 



 

 

PHỤ LỤC 2 

XÁC ĐỊNH TUỔI  ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH QUY HOẠCH  

(Kèm theo Quy định số 538-QĐ/TU, ngày 26/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ)  

----- 

I- Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp đối với đối tượng 1 

1- Chức danh cấp ủy, lãnh đạo các ban, cơ quan của đảng, ủy ban kiểm tra 

các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 

Chức danh cấp ủy, lãnh đạo 

các ban, cơ quan của Đảng, 

ủy ban kiểm tra các cấp 

Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 

Nam  Nữ 

Xã 
Sinh từ tháng 4/1968  

trở lại đây 

Sinh từ tháng 01/1972 

trở lại đây1 

Huyện 
Sinh từ tháng 6/1968  

trở lại đây 

Sinh từ tháng 02/1972  

trở lại đây2 

Tỉnh 
Sinh từ tháng 9/1968  

trở lại đây3 

Sinh từ tháng 5/1972  

trở lại đây4 

 

2- Chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 

Chức danh lãnh đạo, quản 

lý cơ quan nhà nước các cấp 

(cùng một thời điểm) 

Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 

Nam  Nữ 

 
Sinh từ tháng 5/1969  

trở lại đây5  

Sinh từ tháng 9/1972 trở 

lại đây6 

 

                                                 
1 Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Thị A (nữ) sinh tháng 01/1972, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 58 

tuổi 4 tháng - 53 tuổi 3 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp xã tháng 4/2025) = 5 năm 01 tháng công tác (nếu tính 

sinh tháng 12/1971, thì thiếu 04 tháng). 
2 Ví dụ 2: Đồng chí Nguyễn Thị B (nữ) sinh tháng 02/1972, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 58 

tuổi 4 tháng - 53 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp huyện tháng 6/2025) = 5 năm công tác. 
3 Ví dụ 3: Đồng chí Nguyễn Văn C (nam) sinh tháng 9/1968, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 62 

tuổi - 57 tuổi (tuổi tại thời điểm đại hội cấp tỉnh tháng 9/2025) = 5 năm công tác. 
4 Ví dụ 4: Đồng chí Nguyễn Thị B (nữ) sinh tháng 05/1972, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 58 

tuổi 4 tháng - 53 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp tỉnh tháng 9/2025) = 5 năm công tác. 
5 Ví dụ 7: Đồng chí Nguyễn Văn C (nam) sinh tháng 5/1969, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 62 

tuổi - 57 tuổi (tuổi thực tế tại thời điểm bầu cử Quốc hội, HĐND tháng 5/2026) = 5 năm công tác. 
6 Ví dụ 8: Đồng chí Nguyễn Thị B (nữ) sinh tháng 9/1972, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 58 tuổi 

8 tháng - 53 tuổi 8 tháng (tuổi tại thời điểm bầu cử Quốc hội, HĐND tháng 5/2026) = 5 năm công tác. 



 

 

3- Chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội (xác định theo thời điểm đại hội các cấp của mỗi tổ chức nhiệm kỳ hiện 

tại cộng với 60 tháng). 

(1)- Chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2029-2034 (cấp 

xã tháng 3/2029, cấp huyện tháng 5/2029, cấp tỉnh tháng 7/2029). 

Chức danh lãnh đạo Mặt 

trận Tổ quốc các cấp 

Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ 2029-2034 

Nam Nữ 

Xã 
Sinh từ tháng 3/1972 trở 

lại đây 

Sinh từ tháng 9/1974  

trở lại đây7 

Huyện 
Sinh từ tháng 5/1972 trở lại 

đây8 

Sinh từ tháng 9/1974  

trở lại đây9 

Tỉnh 
Sinh từ tháng 7/1972 trở lại 

đây 

Sinh từ tháng 11/1974  

trở lại đây10 

(2)- Chức danh lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031 (cấp xã 

tháng 4/2026, cấp huyện tháng 6/2026, cấp tỉnh tháng 9/2026). 

Chức danh lãnh đạo Hội 

Liên hiệp Phụ nữ các cấp 

Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031  

(đối với cấp xã, huyện, tỉnh) 

Xã Sinh từ tháng 9/1972 trở lại đây11  

Huyện Sinh từ tháng 10/1972 trở lại đây12   

Tỉnh Sinh từ tháng 01/1973 trở lại đây13   

                                                 
7 Ví dụ 9: Đồng chí Nguyễn Thị N (nữ) sinh tháng 9/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 tuổi 

8 tháng - 54 tuổi 6 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp xã tháng 3/2029) = 5 năm 02 tháng công tác (nếu tính sinh 

tháng 8/1974, thì thiếu 03 tháng). 
8 Ví dụ 10: Đồng chí Nguyễn Văn C (nam) sinh tháng 5/1972, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 62 

tuổi - 57 tuổi (tuổi tại thời điểm đại hội cấp huyện tháng 5/2029) = 5 năm công tác. 
9 Ví dụ 11: Đồng chí Nguyễn Thị M (nữ) sinh tháng 9/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 

tuổi 8 tháng - 54 tuổi 8 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp huyện tháng 5/2029) = 5 năm công tác. 
10 Ví dụ 12: Đồng chí Nguyễn Thị M (nữ) sinh tháng 11/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 

tuổi 8 tháng - 54 tuổi 8 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp tỉnh tháng 7/2029) = 5 năm công tác. 
11 Ví dụ 14: Đồng chí Nguyễn Thị N (nữ) sinh tháng 9/1972, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 58 

tuổi 8 tháng - 53 tuổi 7 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp xã tháng 4/2026) = 5 năm 1 tháng công tác (nếu tính 

sinh tháng 8/1972, thì thiếu 04 tháng). 
12 Ví dụ 15: Đồng chí Nguyễn Thị N (nữ) sinh tháng 10/1972, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 58 

tuổi 8 tháng - 53 tuổi 8 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp huyện tháng 6/2026) = 5 năm công tác. 
13 Ví dụ 16: Đồng chí Nguyễn Thị N (nữ) sinh tháng 01/1973, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 58 

tuổi 8 tháng - 53 tuổi 8 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp tỉnh tháng 9/2026) = 5 năm công tác. 



 

 

(3)- Chức danh lãnh đạo Liên đoàn Lao động nhiệm kỳ 2028-2033 (cấp xã 

tháng 6/2028, cấp huyện tháng 9/2028, cấp tỉnh tháng 11/2028). 

Chức danh lãnh đạo Liên 

đoàn Lao động các cấp 

Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ 2028-2033 

Nam Nữ 

Xã 
Sinh từ tháng 6/1971 trở 

lại đây 

Sinh từ tháng 02/1974 trở 

lại đây14 

Huyện 
Sinh từ tháng 9/1971 trở 

lại đây 

Sinh từ tháng 5/1974  

trở lại đây15 

Tỉnh 
Sinh từ tháng 11/1971 trở 

lại đây 

Sinh từ tháng 7/1974  

trở lại đây16 

(4)- Chức danh lãnh đạo Hội Nông dân nhiệm kỳ 2028-2033 (cấp xã tháng 

5/2028, cấp huyện tháng 6/2028, cấp tỉnh tháng 9/2028). 

Chức danh lãnh đạo 

Hội Nông dân các cấp 

Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ 2028-2033 

Nam Nữ 

Xã 
Sinh từ tháng 5/1971 trở 

lại đây 

Sinh từ tháng 01/1974  

trở lại đây17 

Huyện 
Sinh từ tháng 6/1971 trở 

lại đây 

Sinh từ tháng 02/1974  

trở lại đây18 

Tỉnh 
Sinh từ tháng 9/1971 trở 

lại đây 

Sinh từ tháng 5/1974  

trở lại đây19 

(5)- Chức danh lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 

2027-2032 (cấp xã tháng 5/2027, cấp huyện tháng 8/2027, cấp tỉnh tháng 10/2027). 

Độ tuổi quy hoạch đối với các chức danh cán bộ Đoàn ở các cấp, đề nghị thực 

hiện theo nguyên tắc nêu trên và Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn (nếu 

có), đồng thời bảo đảm đồng bộ với độ tuổi cán bộ Đoàn theo Quyết định số 289-

QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư. 

                                                 
14 Ví dụ 18:  Đồng chí Nguyễn Thị T (nữ) sinh tháng 02/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 

tuổi 4 tháng - 54 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp xã tháng 6/2028) = 5 năm công tác. 
15 Ví dụ 19: Đồng chí Nguyễn Thị T (nữ) sinh tháng 5/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 

tuổi 4 tháng - 54 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp huyện tháng 9/2028) = 5 năm công tác. 
16 Ví dụ 20: Đồng chí Nguyễn Thị T (nữ) sinh tháng 7/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 tuổi 4 tháng - 54 

tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp tỉnh tháng 11/2028) = 5 năm công tác. 
17 Ví dụ 22: Đồng chí Nguyễn Thị D (nữ) sinh tháng 01/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 

tuổi 4 tháng - 54 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp xã tháng 5/2028) = 5 năm công tác. 
18 Ví dụ 23: Đồng chí Nguyễn Thị D (nữ) sinh tháng 02/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 

tuổi 4 tháng - 54 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp huyện tháng 6/2028) = 5 năm công tác. 
19 Ví dụ 24: Đồng chí Nguyễn Thị D (nữ) sinh tháng 5/1974, thì tuổi nghỉ hưu thực tế theo Nghị định 135 là 59 

tuổi 4 tháng - 54 tuổi 4 tháng (tuổi tại thời điểm đại hội cấp tỉnh tháng 9/2028) = 5 năm công tác. 



 

 

II- Tuổi quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp đối với đối tượng 2 

Độ tuổi quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp đối với đối tượng 2 được xác định: Độ 

tuổi của đối tượng 1 (của chức danh tương ứng nêu tại Phần I) cộng thêm 5 năm 

(60 tháng). 

III- Tuổi rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm đối với cả 2 đối tượng 

Việc xác định độ tuổi rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ kế 

tiếp và nhiệm kỳ hiện tại cơ bản thực hiện như phương pháp tính nêu tại Khoản 4, 

Điều 9 của Quy định. Vào thời điểm rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho 

nhiệm kỳ kế tiếp, cán bộ phải còn thời gian công tác ít nhất 1 nhiệm kỳ (60 tháng) 

đối với đối tượng 1 và ít nhất 2 nhiệm kỳ (120 tháng) đối với đối tượng 2; đối với 

rà soát bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ phải còn thời 

gian công tác ít nhất 72 tháng và ít nhất 120 tháng đối với đối tượng 2. 

______________ 



 

 

PHỤ LỤC 3A 

QUY TRÌNH NHÂN SỰ QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, 

QUẢN LÝ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ QUẢN LÝ 

(Kèm theo Quy định số 538-QĐ/TU, ngày 26 /4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ) 

----- 

I- 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 uỷ 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 địa phương, cơ quan, đơn vị; ban cán sự đảng, 

đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban thường vụ các huyện, thị, thành uỷ, 

đảng uỷ khối trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo cơ quan 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 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. 

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

Trên cơ sở báo cáo của cơ quan 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 địa phương, cơ quan, đơn vị. (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:  

- Đối với cấp tỉnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh là ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể 

lãnh đạo cơ quan, đơn vị (nơi không thành lập ban cán sự đảng, đảng đoàn). 

- Đối với các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Tỉnh uỷ là ban 

thường vụ cấp uỷ. 

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). Hội nghị chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số 

người được triệu tập có mặt. 

(1) Thành phần:  

- Đối với cấp tỉnh: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng các sở, ban, ngành 

(bao gồm cả các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn và sinh hoạt 

đảng tại địa phương), Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội, các đoàn thể quần 

chúng cấp tỉnh (được giao biên chế); bí thư, phó bí thư huyện, thị, thành ủy, đảng ủy 

trực thuộc; chủ tịch HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố. 

 



 

 

- Đối với các cấp sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị- xã hội 

ở tỉnh là Ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; 

trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở; 

trưởng các đoàn thể của cơ quan (công đoàn, thanh niên…). 

- Đối với các Hội quần chúng (được giao biên chế) là cấp ủy, lãnh đạo hội; 

trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; trưởng các đoàn thể của cơ quan (nếu có). 

- Đối với các doanh nghiệp Nhà nước là cấp ủy, hội đồng quản trị, tổng giám 

đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc), trưởng, phó các phòng, ban, đơn 

vị trực thuộc tổng công ty (công ty); trưởng các đoàn thể của tổng công ty (công ty). 

- Đối với các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Tỉnh uỷ là ban chấp 

hành đảng bộ; trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương trở lên; bí 

thư, phó bí thư, chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 

(2) 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). 

(1) Thành phần:  

- Đối với cấp tỉnh: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

- Đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh là ban cán sự đảng; đảng đoàn; tập thể 

lãnh đạo cơ quan, đơn vị (nơi không thành lập ban cán sự đảng, đảng đoàn). 

- Đối với các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Tỉnh uỷ là ban chấp 

hành đảng bộ. 

 (2) 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 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. 

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. 

 



 

 

II- Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm 

1. Quy trình 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 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 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 (Mẫu phiếu theo 

Phụ lục 3A). 

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). Hội nghị chỉ được tiến hành khi có ít nhất 

2/3 số người được triệu tập có mặt. 

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 địa phương, 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 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. 

2. Quy trình đối với nguồn nhân sự từ nơi khác 

(1) Bước 1: Chuẩn bị và xác định nguồn quy hoạch. 

Căn cứ 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 kết 

quả phê duyệt quy hoạch cán bộ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ 



 

 

quan, đơn vị, ban thường vụ các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Tỉnh 

uỷ chỉ đạo cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ thực hiện các công việc sau: (1) 

Tiến hành rà soát, đánh giá nguồn cán bộ tại chỗ (trong quy hoạch và ngoài quy 

hoạch); trong đó, phân tích và xác định rõ cơ cấu, số lượng, chuyên ngành đào tạo, 

chức danh quy hoạch mà địa phương, cơ quan, đơn vị hiện còn thiếu nguồn nhân sự 

hoặc có nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu đặt ra cần giới thiệu bổ 

sung quy hoạch từ nguồn nhân sự từ nơi khác. (2) Nghiên cứu, đề xuất danh sách 

nguồn nhân sự từ nơi khác đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và yêu cầu 

nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

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

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

thảo luận, phân tích, xác định cơ cấu, số lượng chức danh quy hoạch; đồng thời, 

thông qua danh sách nguồn nhân sự từ nơi khác. 

(3) Bước 3: Trao đổi với nhân sự và lấy ý kiến tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn 

vị nơi cán bộ công tác. 

Đại diện tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị gặp gỡ, trao đổi với nhân sự dự kiến 

giới thiệu quy hoạch; đồng thời, có văn bản lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo cơ quan, 

đơn vị nơi cán bộ công tác về dự kiến chức danh quy hoạch; nhận xét, đánh giá đối 

với cán bộ và cung cấp hồ sơ nhân sự theo quy định. 

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

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. 

* Lưu ý:  

- Các hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt. 

- Thành phần hội nghị ở các bước trong quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch 

tương tự như thành phần hội nghị ở các bước trong quy trình xây dựng quy hoạch 

nhiệm kỳ kế tiếp. 

- Kết quả biểu quyết giới thiệu tại bước 5 (xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ kế 

tiếp) và ở bước 4 (rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm) được công bố tại hội nghị 

tập thể lãnh đạo. Đối với kết quả kiểm phiếu phát hiện, giới thiệu ở các bước còn lại 

không công bố tại hội nghị tương ứng. 

_______________________ 

  



 

 

CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG, 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ… 

* 
(đóng dấu) 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ___________________________________________ 

..., ngày ... tháng ... năm ... 

 

PHIẾU GIỚI THIỆU/BIỂU QUYẾT 
Quy hoạch (rà soát, bổ sung quy hoạch hoặc đưa ra khỏi quy hoạch)  

các chức danh lãnh đạo, quản lý… nhiệm kỳ … 

(tại Hội nghị...................................................) 

----- 

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, … và phẩm chất đạo đức, năng 

lực cán bộ; ban thường vụ cấp ủy (tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị)… đề nghị đồng 

chí cho biết ý kiến giới thiệu (biểu quyết) nhân sự quy hoạch (rà soát, bổ sung hoặc 

đưa ra khỏi quy hoạch) các chức danh lãnh đạo, quản lý… nhiệm kỳ… và đánh dấu 

(X) vào ô tương ứng trong danh sách dưới đây: 

STT Họ và tên20 
Ngày 

sinh 

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay 

Giới thiệu/Biểu 

quyết 

Đồng ý 
Không 

đồng ý 

I Chức danh  

Bí thư Huyện ủy 

    

1 Nguyễn Văn A     

2 …     

II Chức danh  

Phó Bí thư Huyện ủy 

    

 …     

III Chức danh …     

1 …     

Ý kiến khác (nếu có):…………………………………………………. 

………………….……………………………………………………………. 

 NGƯỜI GIỚI THIỆU 

(Có thể ký tên hoặc không ký tên) 
 

  

                                                 
20 Đưa danh sách các đồng chí bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, được tín nhiệm giới thiệu ở bước trước theo quy định. 

PHỤ LỤC 3B 



 

 

CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG, 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ… 

* 

Số      -QĐ/… 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

 

..., ngày ... tháng ... năm ... 

           

QUYẾT ĐỊNH 

    phê duyệt quy hoạch (rà soát, bổ sung quy hoạch) các chức danh cán bộ 

diện cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị …quản lý, nhiệm kỳ …. 

----- 

  

- Căn cứ Quyết định số ……QĐ/…, ngày ../…/ của…. về chức năng nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy….của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị….; 

- Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TU, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công 

tác quy hoạch cán bộ; 

… 

Xét đề nghị của cơ quan, (đơn vị)…. tại Tờ trình số....-TTr/…, ngày ../…/ của… 

BAN THƯỜNG VỤ CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch (rà soát, bổ sung quy hoạch) các chức danh cán 

bộ diện cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị… quản lý nhiệm kỳ (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Ban Thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ... có trách nhiệm 

định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo đúng quy định hiện hành; xây dựng 

kế hoạch và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng, luân chuyển đối với cán bộ trong danh sách quy hoạch. 

Điều 3. Văn phòng ....., Ban Tổ chức ...., Ban Thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng, 

cơ quan, đơn vị... và các đồng chí có tên trong danh sách quy hoạch nêu tại Điều 1 

thi hành quyết định này.               
                                                                             

Nơi nhận:                      T/M ....  

- Như Điều 3,       (Ký tên, đóng dấu) 

- ..... 

- Lưu …..                   

PHỤ LỤC 3C 



 

 

PHỤ LỤC 4A 

DANH MỤC HỒ SƠ NHÂN SỰ QUY HOẠCH  

(Kèm theo Quy định số 538 -QĐ/TU, ngày 26/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ) 

----- 

Danh mục hồ sơ nhân sự quy hoạch thống nhất khổ giấy A4 và sắp xếp theo 

thứ tự sau:  

1. Tờ trình và bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu ở các bước (Mẫu kèm theo 

Phụ lục 4A). 

2. Sơ yếu lý lịch theo quy định hiện hành do cá nhân tự khai và cơ quan trực 

tiếp quản lý cán bộ xác nhận; có dán ảnh màu khổ 4x6. 

3. Nhận xét, đánh giá của các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, 

đơn vị của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, về: (1) Phẩm chất đạo 

đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ. (2) Năng lực công tác và kết 

quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. (3) Uy tín và triển vọng phát triển. 

4. Kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp có thẩm quyền theo Quy định của 

Bộ chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. 

5. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu ban hành kèm theo quy định hiện 

hành (có ký xác nhận của người kê khai và người nhận bản kê khai theo quy định). 

6. Bản sao có giá trị pháp lý các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, lý luận chính trị... (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). 

* Lưu ý: Các tài liệu nêu tại Mục 2, 3, 4, 5 không quá 6 tháng tính đến thời 

điểm xem xét. 

 

_____________________



 

 

               PHỤ LỤC 2A 

CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG, 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ… 

* 
PHỤ LỤC 4B: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU 

 

Nhân sự giới thiệu quy hoạch (rà soát, bổ sung quy hoạch) các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 

----- 

                                   

STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quê 

quán 

Chức 

vụ, 

đơn vị 

công 

tác 

Ngày 

vào 

Đảng 

Trình độ 
Chức 

danh  

đã 

được 

phê 

duyệt 

quy 

hoạch 

Đối 

tượng 

quy 

hoạch 

(đối 

tượng 1 

hoặc 2) 

Số phiếu giới thiệu 

Học 

hàm 

học 

vị 

Chuyên 

môn 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Bước  2 (3) Bước 3 (4) Bước  4 (5) 

Số 

phiếu  

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

phiếu  

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

phiếu  

Tỷ 

lệ 

(%) 

I 
Chức danh Bí thư 

Huyện ủy 
                                  

1 Trần Văn A                                   

II 
Chức danh Phó Bí thư 

Huyện ủy 
                                  

1 Nguyễn Văn B                                   

III 
Chức danh Chủ tịch 

HĐND huyện 
                                  

1 Lê Thị C                                   

IV 
Chức danh Chủ tịch 

UBND huyện 
                                  

1 Trần Văn D                                   
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