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ye di hi dãng b các cp tin tó'i 

Bi hi di biu toàn quc 1n thir XIII cüa Bang 

Dai hi dai  biu toàn quc 1n thir XIII cüa Dàng dir kin to chrc vào 
du nã.m 2021, day là sir kin chInh trj có nghTa tr9ng di cüa dt niró'c. D.i 
hi tik hành tng kt 5 nàm thixc hin Nghj quyt Di hi di biu toàn qu& 
1.n thx XII cüa Dàng, 5 näm thrc hin K hoach  phát trin kinh t - xã hi 
2015 - 2020 và 10 nm thirc hin Chik krçc phát trin kirth t - xã hi 2011 - 2020, 
xác dnh phucmg huó'ng, nhim vi xây dmg và bào v T quc trong nhüng 
näm tip theo và bu Ban Ch.p hành Trung uang nhim k' 2021 - 2026. 

Di hi dáng b các c.p tin tài Di hi XIII cüa Dâng là dçrt sinh hot 
chmnh trj sâu rng trên pham vi cá nu'ó'c, din ratrong bi cành nixc ta dt duçic 
nhiu thành tiru to lan trong phát trin kinh t - xä hOi,  quc phông, an ninh 
dixqc giU vüng, di ngoi thrçic m& rng và mang 1i hiu qua thit thirc; cong 
tao Kay di.rng, chinh dn Dàng và d.0 tranh phông, ch6ng tham nhüng, tiêu c'rc 
dã dt du'cic nhiu kt qua quan tr9ng; vai trô, v th cüa d.t nuó'c ta trên truông 
qu& t và lông tin cüa nhân dan di v6i Dãng ngày càng duç'c cüng c& tang 
len. TInh hInh th gio'i và khu virc tip ti,ic diên biên phirc t.p, khó luông, các 
th 1c thu djch tang cu'mg cáo hot dng chng phá Dàng, Nhà nu,ó'c ta; th?yi 
cu, thu.n lçii và nhth-ig khó khän, thách thüc dan xen, nhung toàn Dàng, toàn 
dan, toán quân ta dã và dang quyt tam cao, n Fçrc ian, hành dng quyt 1it, 
hiu qua d vuçit qua mci khó khän, thách thirc, n.m bt thôi co', vn hi, phn 
du thrc hin th.ng igi Nghj quyt dai  hi dáng b các cp nhim k' 2015 - 2020 
và D.i hi XII cña Dàng. 

Trong bi cành do, Bô ChInh trj yêu c.0 các cp us', to chi'xc dàng tp 
trung lành dao,  chi  dao  cong tác chuAn bj và tin hành d?.i  hi dàng b các cap 

theo nhUng yêu cu và ni dung sau day: 

ii- YEU CAU 

1. Cong tao chun bj và t chuc dai  hi dâng b các cp tin tO'i Dti hi XIII 
càa Dàng phài thrc hin phuo'ng châm k thra, ,n djnh, dM mdi, sang tao  và 
phát trin; phát huy dan chü di dôi vâi gi vng nguyen t&c, sit chat kS'  1ut, 
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k' cuang; coi tr9ng chat luçing, hiu qua, d cao trách nhim cüa các cp us', to 
chirc âng, tru6c ht là ngu&i drng du; bào dam an toàn, thit thirc, không phô 
truo'ng hInh thii'c, kiên quyêt chông lang phi, lieu c1rc. Thông qua di hi dâng 
b các cap, tiêp tic nâng cao nàng 1c lãnh dao,  s1rc chin du cüa t chirc dâng, 
dãng viên; cüng c& tang cumg hm nüa khi di doàn kt dan tc và niêm tin 
cüa nhân dan di vâi Dàng. 

2. Lãnh do t chtic thâo 1un k' luô'ng, sâu sic, hiu qua các quan diem, 
m11c tiêu, chü tnrcTng, djnh hu&ng l&n nêu tai du thâo các van kin fi hi XIII 
cüa Dâng và dai  hi dâng b cp trên. Báo cáo chInh trj cüaban chip hành dáng 
b phâi dánh giá ding, trung thc, khách quan, toàn din tmnh hInh và kt qua 
thrc hin Nghj quyt Dai  hi nhim k' 2015 - 2020, nht là các nhim v11 trçng 
tam, nhim vii xây di.rng, chinh dn Dàng, du tranh phèng, ching tham nhüng, 
lang phi, tiêu crc; chi rö uu dim, khuyt dim, nguyen nhân, nht là nguyen 
nhân chü quan và rut ra nhUng bài h9c kinh nghim sâu sc trong lành d.o, chi 
do, th chüc thrc hin. Dng thai, xác djnh phuong hithng, mc tiêu, nhim vii, 
giài pháp nhim k' t&i phãi sat vâi tInh hInh thirc t, có tInh khà thi cao d to 
chirc thirc hin hiu qua. 

3. Cong tác than sir nhim k' 2020 - 2025 phài bào dam nguyen t&c Dãng 
tMng nht lâinh do cong tác can b và quàn 1 di ngü can b ma trirc tip là 
Ban Chap hành Trung ilcmg, B Chinh tr, Ban BI thu', d.p ui', ban thu&ng vi 
c.p u. Cp ur nhim k' 2020 - 2025 phãi dc bit coi tr9ng chit hrcrng, có s 
hrçing và co' cu hçip 1; tiêu biu v .trI tue, ph.m ch.t, uy tin, th.t sir trong 

sach, vth1g  manh,  có nàng 1irc lãnh dao  và sirc chin d.0 cao, dáp irng yêu câu 
länh dao  trong tmnh hInh mOi, thc hin thing igi nghj quyt dai  hi dâng b các 
cp và Nghj quyt D.i hi XIII cüa Dãng. 

4. Cong tác chun b nhân sr và bu ci1r phài thixc hin dung Diu 1, quy 
ch& quy dnh cüa Dàng và pháp 1u.t cüa Nhà nuó'c; bão dam tInh tng th& dng 
b, lien thông, dan chü, cong tam, khách quan, minh bach;  g.n kt chit chë vi 
cong tác quy hoach  can b và sp xp, b trI nhân sir lanh dao  co' quan nhà nu&c 
các cp nhim kS'  2021 - 2026, Mt trn T quc và các doàn th chInh trj - xâ 
hi. Chu tr9ng phát hin, gii thiu tham gia cp u' nhUiig nhân t mâi có duc, 

có tài, có uy tin, Co triên v9ng thông qua hoat  dng thirc tin, nht là can b trê, 
can b n, can b là nguO'i dan tc thiu s& Vic dánh giá can b phài chat chë 
và thirc cht, trên co' si dánh giá cüa cp ui', t chirc dãng, tp the iãnh dao Co 

quan, don vi có thm quyn, d.c bit coi tr9ng phm chit, uy tin, kêt qua ci the; 
chü dông phOng ngi1a, cành giác, ngän chn, dâu tranh, khOng dO tác dng, chi 
phi b&i nhü'ng thông tin giã, thông tin khOng chinh thüc, x.0 dOc,  có ding 
ba dat, xuyOn tac,  gán ghép trOn Internet, mng xä hi lien quan dn cong tác 
chun bi nhân sr. 
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5. Doàn dai  biu dtr dai  hi dàng b cp trén phài là nhthig dng chI tiêu 
biu v phAm ch.t, do due, Ii sng, di din cho trI tu cña dàng bO,  có khà 
náng dóng gop thit thrc, hiu qua vào sir thành cong cüa dai  hi. 

6. Trong qua trmnh chun bj và tin hành dai  hi phài coi tr9ng lành dao, 
chi do hoàn thành tht các nhim vi chInh tr cüa dja phucing, ca quan, do'n vj 
g&n v&i dy manh  các phong trào thi dua yêu ntIc; tp trung giài quyt, xi:r i 
kjp th&i, có hiu qua nhüng hn ch, bt ctp, yu kern, nhung vn dê ton dgng 
kéo dài gay b'(rc xüc ma can bô, dàng viên, nhân dan quan tam. TIch c1rc báo v 
nM tang tix tithng, Cirang linh chInh trj, dumg 1i cüa Dãng; dng thô'i, phài 
tinh tao, cânh giác, chü dng phông ngira và kiên quyt du tranh, ngän chn có 
hiu qua v&i mçi am mini, thu doan, hành dng chng phá cüa các th lirc th'à 
djch, nh1rng phn tCr ca hi chInh trj, bt man. 

II- NQI DUNG 

1. Ni dung di hi dãng b các cp 

Dai hi dãng b các cp thrc hin 4 ni dung sau: (1) Tng kt thirc hin 
nghj quyt dai  hi dàng b nhim k' 2015 - 2020 và xác djnh phuang hithng, 
miic tiêu, nhim vii, giài pháp cüa nhim k' 2020 - 2025; (2) Thão 1un, dóng 
gop kin vào dir tlião các van kin Dai  hi XIII cüa Dâng và van kin d.i hi 
dâng b cp trên trirc tip; (3) B.0 ban chp hành dâng b nhim k' 2020 - 2025; 
(4) B.0 doàn dai  biu dir d?i  hi dãng b cap trên. 

Nhüng nai có Rho khän lien quan dn cong tác nhân sir, ducrc cap u' Co 
th.m quyn dng thI tin hanh di hi vri 3 ni dung, chira bu cp uS' khoá mói. 

2. Chuân bi van kiên dai hôi và ti chüc thâo Iuân 

- Dr tháo van kin cza cá'p uj trInh dcii h(51 gm hal báo cáo chi yéu: 

+ Báo cáo chInh trj cüa dâng b phâi dánh giá khách quan, trung thirc, sat 
tInh hInh thrc th; lam rö nhttng uu dim, khuyt dim trén các linh virc xây 
drng, chinh dn Bang, phát trin kinh M - xã hi, bào dam quôc phông - an 
ninh, di ngoi..., nht là viêc thirc hiên ba dot phá chin lucic và sáu nhim vii 
tr9ng tam ma Di hi XII cüa Bang dã xác djnh; chi rô nguyen nhân, nhât là 
nguyen nhân chü quan, rut ra bài h9c kinh nghim sâu sac, toàn din, sat thrc 
t; dng thO'i, quán trit quan dim, chü trrnmg, djnh huong 1&n trong các dr 
thâo van kin Dai  hi XIII cüa Dãng và cUa c.p trên, cüng nhu diu kin thrc t 
dja phuang, dan vj, d ra phuang hurng, rn11c tiêu, nhim vli, giâi pháp thit 
thirc, khâ thi, hiêu qua d thire hin trong nhim k5' 2020 - 2025 và vói tm nhIn 
xa han. 
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+ IBáo cáo kim dim cüa cp u phãi có tInh chin du, nêu cao tinh thn 
tir phé bInh vâ phê bmnh vái thai d nghiêm tüc, thing thin, xây dirng; dánh giá 
thing, khách quail, trung thirc cong tác länh dao,  chi do, quân 1, diu hành và 
to chirc thirc hin trong nhim kS'  vera qua; kt qua thirc hin Ngh quyt Trung 
uang 4 ba XI, XII, g&n vi vic h9c tip, lam theo tu ttxO'ng, do th'rc, phong 
cách HO ChI Minh và các quy djnh nêu giio'ng cüa can b, dãng viên, nht là 
nguäi dirng dâu; chi rO nguyen nhân, nhât là nguyen nhân chü quan cüa nhQ'ng 
hn ché, khuyêt diem, yêu kern và xác dinh rô trách nhiêrn cUa tQ.p th& cá nhân; 
dOng thô'i, phái câu thj, khiêm tOn, 1ng nghe nhiêu chiu d d ra k ho.ch, l 
trinh, bin pháp phü hcrp, hiu qua nhm s1ra ch&a, khac phic trong thvi gian t&i. 

- Vic xáy dmg, dóng gop • kiln vào van kin. 

+ Qua trInh xây drng dir thào van kin dai  hi, các cp u Câil nghiêm tue 
t chrc ly kiên dóng gop cüa các cp u, t chirc dáng trxc thuc, cüa can b 
lab thành cách mng, can b huu trI, các nhà khoa h9c, nhân sT, tn thiirc, chuyên 
gia và các thng ló'p nhân dan bang các hInh thirc thIch hp, hiu qua. B ChInh 
trj, Ban BI thix, các cp uS', to chüc dâng trirc thuOc Trung uo'ng chun bi tt và 
có k hoach cong bá dr thâo các van kin di hi và báo cáo chInh trj trén các 
phuang tin thông tin d.i chüng, phü hçrp vri tlnh hInh th%rc t d ly S' kiên 
dóng gop rng rabi cüa nhân dan. 

+ D nâng cao cli.t lu'cing thào 1un, dóng gop S' kin vào van kin ti dai 
hi, các cp uS' chun bj dr thào nghj quyt d.i hi, chu'ong trInh hành dng 
(gem nhing d/nh hzthng l&n, nti dung cci ban cüa báo cáo chInh trf,) dê dai  hi 
thào luân, quyt dinh. D?i  hi các cp phài dành thôi gian thoà dáng, phát huy 
trách nhim, tn tue cüa dai biu trong thão 1un; bão dam dan chü, k5 hxöng, sâu 
sac, hiu qua, tránh qua ba", hlnh thirc; các S' kin khác nhau can dânh th?L1i 
gian tháo lun, tranh 1un, lam rO, di dn thng nh.t trên tinh than câu thj, lang 
nghe, doàn kt, xây dirng. 

3. V cong tác chuân bj nhân si và bu cfr cp u5' 

3.1. Tiêu chuân cap uj viên 

Vic hra ch9n, gii thiu nhân si,r c.p u5' khoá mri phài quán trit sâu sc 
Nghj quyêt so 26-NQ/TW eüa Ban Chap hành Trung uang fãng và tiêu chun 
can b nêu t.i Quy djnh s 89-QD/TW, Quy djnh s 90-QD/TW cüa B ChInh 
trj khoá XII. Cp uS' các cp can cir vào tieu chun chung nêu ti Chi thj naby d 

th hoá cho phü hçrp vói d.c dim, yéu c.0 & c.p mInh (Phy lyc 1). 

Kiên quyt sang 19c, khOng d 19t vào c.p u5' khoá m&i nhung ngtthi ban 
linh chInh trj không vUng yang; phm cht, näng lirc, uy tin giãm sut; thiu 
guong mu, mt doàn kt, cic b, be phái, c hi, thy dung khOng dam bào v, 
thy sai khOng darn d.0 tranh; có biu hin suy thoai v tu tithng chInh trj, do 
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dirc, i&i sang, "ti,r din bin", "tir chuyn hoá" trong ni b; chy chirc, chy 
quyM, tham nhing, tiêu c1rc, "1çi Ich nhómt1 ; vi phm nguyen t.c tp trung dan 
chi, quy ch, quy djnh hin hành cüa Dáng, Nhà nuâc, tiêu chun chInh trj và 
nhttng diu dâng viên không dugc lam; quan lieu, cira quyn, thiêu gn bó m.t 
thit 'vii nhân dan; ban than hoc vçi (chng), con vi pham các quy djnh cüa 
Dâng, chInh sách, pháp lust cüa Nhà nuâc lam ành huông tài uy tin ca quan, 
do'n vj, bàn than can b; kt qua thirc hin nhim v11 không cao. 

3.2. T/u3i di&i tInh d3 tuti t/,a,n gia cp uj5, c/tin/i quyn, MI trçin T 
quôc và các etoàn the chénli trj - xd h3i 

Cp ca só tháng 4/2020; cp huyên và tuong ducmg tháng 6/2020; cp 
tr1rc thuc Trung u'o'ng tháng 9/2020. Thai dim tInh tui tham gia chirc danh 
lãnh do Hi dông nhân dan, U' ban nhân dan, doàn dai  biu Quc hi tháng 
5/2021. Thi dim tInh tuM tham gia các chirc danh länh d.o Mt trn To quc 
và các doàn th chInh tn - xä hôi là thô'i dim dai hôi ô' các cp cña mi t chi'rc. 

Dirng vic b sung cp u viên và uS' viên ban thu'ing vi cp uS' nhirn k5' 
2015 - 2020 tnthc 6 tháng tInh dn thM dim dai  hi mi cp. Tri.thng hcip dc 
bit do c.p Co thm quyn xem xét, quyt djnh. 

3.3. D3 tuJi 1/mm gia cp uj), c/tIn/i quyn, MU tr,z T quc và các 
doàiz the c/tin/i trj - x /,i 

Nhüng dng chI ln du tham gia cp u5', chinh quyn, Mt tr.n T quc 
Va CáC doàn th chinh trj - xâ hi nói chung phài dCi tui cong tác tir 2 nhim kS' 
trâ len, It nh.t cüng trçn 1 nhim k5'. Nhüng dng chI duc gii thiu tái cü cap 

uS', chInh quyn, Mt trn T quc và các doàn th chinh trj - xä hi nOi chung 
phài dü tuM cong tác tr9n 1 nhim k5', It nht phâi con dü tuôi cong tác tr 1/2 
nhim kS'  (30 tháng,) tr& len tai thi dim tInh d tui tham gia cap u5' môi cap 
và chfnh quyn, Mat trân T quc, các doàn th chinh trj - xã hi ti thai diem 
b.0 cCr (neu tzi Diê'm 3.2) (Phy lyc 2,). Riêng di vi các dông chI U5' viên 
Trung hong Dãng së do B ChInh trj nghiên ciru, xem xét, trInh Ban Chap hành 
Trung uang qüyt djnh. 

3.4. Co ciu, s lwçrng cip uj viên, uj viên thwàng v và p/to bi thw cap uf' 

(1) Cci cá'u cO'p u* 

- Co bàn bào dam sir lãnh dao  toàn din cüa cp uS' di vói nhüng dja bàn, 
linE vi1c quan tr9ng; không vi co cu ma ha thâp tiOu chuân; thirc hin chü 
trtwng không nht thit dja phuong, ban, ngành nào cüng phâi có ngi.thi tharn 
gia c.p u5'; dng thai, thong n1it quy djnh mt s chirc danh ci the Co co câu 
ban thithng vii, s co c.0 con 1.i do cp uS' quyêt djnh theo yêu câu thrc hin 
nhim vii chInh trj và khà näng dáp ing cüa can b. 
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- Kt hop hài hoà, ch.t chë, hiu qua vic chun bj nhân si1 tai ch vci 
diéu dng, luân chuyên, bô trI can b tir noi khác dn. Các dla  phixcmg và ngành 
có Co CâU cap u' viên, nhung chu'a chuân bi duçc nhân sir tai  ch thI cap u' cap 
trên diêu dng nguii âü tiêu chu.n, diu kiên, dáp rng yêu cu thi.rc hin nhim 
vi chinh tr tii' noi khác den ho.c xem xét b sung sau dai  hi. 

- Co bàn th?c hin bI thu cpu' dng thai là chü tjch Hi dng nhân dan 
các cap. Thc hin bI thu cap uS' dông thi là chü tjch U5' ban nhân dan & cp 
huyn, cap xä diôi vâi nhUng no'i Co dü diu kin. Mi dng chI thuO'ng tr1rc cp 

uS' c.p tinE không giü qua 2 chirc danh trong các chtrc danh chü ch&: BI thu, 
phó bI thu', chü tjch Hi dông nhân dan, chü tjch US'  ban nhân dan. 

- Can cü' Nghj quyt Trung uong 7 khoá XII, B ChinE trj lãnh dao,  chi 
dao thixc hin chü truoTig b tn bI thu cp uS' c.p tinh không là nguii dja 
phuung theo 1 trInh, phñ hop v&i dc dim, tInh hInh cii th và dáp rng yêu c.0 
thirc hin nhim v11 chInh trj cüa trng da phuo'ng; cp u5' cp tinh chü dng xây 
dçrng k hoach d dn näm 2025 co' bàn hoàn thành & c.p huyn; khuyn khIch 
thuc hiên di vâi các chüc danh khác. 

- Phn du d.t ti l cp uS' vien nü tr 15% tr& len và có can b nü trong 
ban thu&ng vu; ti lê can bô trê "dzthi 40 tuôi dó'i vái cá'p tinh, cap huyn) tr 10% 
tr& len; ti 1 cap uS' viên là nguO'i dan tc thiu s phii hop v&i dc diem, Co cu 
dan tc và diu kin ci th cüa trng dja phrnmg, Co quan, don vj. Cap uS' các 
cap, nht là nguè'i ding du phài chü dng và có trách nhim lãnh dao,  chi  dao 
vic rà soát, dánh giá d dào tao,  bi duOng, b trI, sp xp can b n, can b 
trê, can b ngui dan tc thiu s vào cac ch'crc danh cO Co câu tham gia cap u5' 
khoá m&i; dng th&i, có giài pháp hiu qua chun bj ngun can b cà tnrO'c mat 
và lâu dài. 

- Cp uS' các c.p di m&i không dir&i 1/3 thng s cp uS' viên mi nhim 
kS' và thirc hin co cu ba d tui trong cp uS', ban thu&ng vii cap uS' và phân 
d.0 ba d tui trong thuO'ng trrc cp uS'. 

- Vào d&u nhim k5', noi nào chua chun bj dü s luçmg, co c.0 thI phài 
kh.n truong, nghiêm tüc chun bj nhân sr dü tieu chun, diu kin d bô sung, 
thay the trong rthim k5' bâo dam dü co cau, ti l theo dng quy dnh. 

- Co cu c.p uS', ti l can b tré, can b n{t, can b ngixOi dan tc thiu s 
và vic di mâi c.p uS' trong hrc luçmg vti trang, doanh nghip và mt so don vj 
dc thu së có huó'n dn riêng. 

(2) Sá lu'ctng.cdp uj) viên, u viên ban thzthng vy và phó bi thu cap uj: 

- Quy djnh s lugng cp uS' viên và uS' viên ban thuO'ng vii các cap; dng 
thi, thirc hin giàm khoáng 5% s lugng cap uS' vien cap tinh, cap huyn so v&i 
s luçing thi da dä dugc Trung uong xác djnh & nhim k5' 2015 - 2020 theo tinh 
th.n Ngh quyt Trung uong 6, 7 khoá XII (Phy lyc 3,). 
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- Can cr tiêu chun, diu kin và tInh hmnh di ngü can b, dai  hi quy& 
dinh s lucmg cp u viên; c.p u khoá mâi quyt djnh s 1uqng u viên ban 
thuàng vii, phó bI thu cp uS' trên Ca so quy djnh khung cüa cp có thâm quyên. 

3.5. Quy trInh n/ian si' cip uj 

- Co bàn thrc hin theo tinh thn Nghj quyt Trung ucrng 7 khoá XII, Quy 
djnh s6 105-QD/TW, ngày 19/12/2017 cña B Chinh tr, huOng dn cUa cp uS' 
có thâm quyên và du'gc cii th hoá cho 2 di tuçmg: (1) Nhân sr lan d.0 tham 
gia cap uS'; (2) Nhân sir tái cir cp uS' (Phy lyc 4). 

- Ca quan có thm quyn xem xét, kt lun v tiêu chun chinh trj di vOi 
nhân six duqc giOi thiu tham gia c.p uS'. Di hi dáng b các cap thirc hin 
thm tra tu each dai  biu theo quy djnh. Cp uS' cp trên trrc tip chi do thm 
tra, xác minh, kt 1un trnOc khi tin hành di hi di vOi nhu'ng noi Co vAn d 
phirc t.p, nhAt là mAt doàn kt ni bO ho.c có dan, thu khiu ni, to cáo. 

- Phân cong cong tác mó'i hoë giOi thiu rng cfr & dja phucmg, ca quan, 
don vi khác di vó'i các dng chi hi thu cAp u5' cAp huyn và tuang duo'ng trO 
len d giU' chic vi qua 2 nhim k5' lien tip (8 n.m tr& len) ti mt dja phuang, 
ca quan, don vj nu con dü tiêu chuAn, diu kiin tham gia cap uS' khoá m&i theo 
quy djnh. 

3.6. Thyc hin bu th trong diii h3i 

- Vic bAu ci'r cAp uS', ban thu&ng vii,  bI thu, phó bi thu cAp US', uS' ban 
kim tra và chü nhiêm uS' ban kim tra các cAp thirc hin theo Quy chê bâu cir 
trong Dãng. 

- Thirc hiên thI dim bAu bI thu cAp uS' ti  dai  hi & nh&ng nai cAp u5' 
doàn kt, thng nhAt cao; nhân su dir kin gi&i thiu là ngu&i tiêu biêu, hi tii dO 
phAm chAt, nãng luc, uy tin, cO khà nang dáp irng t& yêu câu, nhim vi1 và hoàn 
thânh t& nhim v1i dugc giao; dng th&i, phãi duçc si.r dng S' cOa cAp uS' Cap 

trên trrc tip. 

- Thirc hiên dai hi 1.y phiu giOi thiu bI thu cAp US'  trong so các dng 
chI vüa tr11ng c& vào ban chAp hành dàng b khoá mOi, trir nhüng nai trirc tiêp 
bAu bi thu cAp US'.  Kt qua giói thiu cOa di hi d cAp uS' khoá m&i tham khão 
khi bAu bI thu cAp uS'. Trmmg hqp gi&i thiu cOa di hi khác vOi phuang an 
nhân six dugc duyt thI báo cáo cAp uS'  cAp trên cho S' kin chi do truOc khi bAu 
bI thu US'. 

4. Co call, s lu'çrng di biu va vic bAu di biêu dir di hi cap trên 

- Viêc xác djnh ca cAu, s 1uçng dai  biu di hi dàng b các cAp thirc 
hin theo huOng: Giü nguyen s 1iiçng di biu & khi dja phuang nhir mt s 
nhim k5' gân day; dng th&i, di m&i cách phân b d bão dam hcTp iS' thành 
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phn, ca cu, gith tInh, dan tc; tang s luçxng di biu ô' các ngânh, lThh v'irc 
quan trpng dé có hr 1 den 2 di biêu ('không tInh dgi biu dwo'ng nhiên,) d nâng 
cao chat lugng tháo 1un, phàn bin, dóng gop kin khi quyt dnh nh&ng chü 
tnrcrng, chInh sách lan cüa Trung uo'ng và dja phuoiag. Can cir nguyen t.c nay, 
cap uS' triu tp di hOi  quyêt djnh phân b dti biêu d1x dai hi vó'i so luçmg cir 
the nhix sau: (1) D?.i  hi dâng b tinh, thành ph trirc thuc Trung uang Va 
Dãng b Cong an Trung xo'ng tir 300 dn 350 dai  biu; Eâng b thành pM Ha 
Ni không qua 500 di biu; các dâng b: Thành pM H ChI Minh, Ngh An, 
Thanh Hoá và Dãng b Quân di không qua 450 di biu; Dâng b KMi cac 
Ca quan Trung ixang vâ Dâng b KMi Doanh nghip Trung uong hr 250 dn 
300 di biêu; (2) Di hi dâng b huyn, qun, thj xa, thânh pM tr1rc thuOc tinh 
và ti.rcrng duo'ng không qua 300 di biu; (3) Dâng b ca s& có dithi 200 dãng 
viên thi tiên hânh dai  hi dâng viên; có hr 200 dàng viên tr& len thI tin hành di 
hi d.i biu. Truang hçrp dâng b co' s& có duó'i 200 dãng viên nu có khó khàn 
v diu kiên t chirc dai  hi dâng viên và duçic c.p u5' cp trên trirc tip dng S' 
thI t chtrc dai hôi dai biu. 

- Vic bu doàn di biu dir di hi dâng b cp trén phâi can c1r vào Diu 
lê Dáng, Quy cM bu cñ' trong Dãng và hu&ng dn cüa cp uS' cp trên tri,rc tip 
v s luçmg, Ca cu di biu 4i hi dãng b cac cp. 

- Dai hôi dãng bô các c.p di.rn'c b.0 rnt s di biu dir khuyt dê thay the 
dai biu chInh thirc v.ng mt; s luçmg do dai  hi quyt djrih. 

5. Thô'i gian tiên hành di hi dâng b các cp 

- Dai hi dâng viên hoc dai  hi  dai  biu dâng b Ca si không qua 2 ngày; 
bt du hr tháng 4/2020, hoàn thành truac ngày 30/6/2020. Di hi di biêu 
dáng b cp huyn và tucrng duang không qua 3 ngày; hoàn thành truac ngày 
31/8/2020. fi hi dai  biu dâng b tiVc  thuc Trung u'ong không qua 4 ngày, 
hoàn thành trixac ngày 3 1/10/2020. 

- Thai gian hop trü bj di hi Cp huyn và tuang throng tra len không 
qua 1/2 ngay. Thai gian t chic dai  hi dim dôi vó'i dâng b cap ca s& vào dâu 
quS' 1/2020; c.p huyn và tLrang duang vào du quS' 11/2020; dôi vd diäng b 
trirc thuc Trung uang vào du quS' 111/2020. 

6. Viêc sp xp, b trI can b sau di hi 

- Thuc hiên viêc M trI, sp xp, phân cong cp uS' viên khoá mai ngay sau 
di hOi  theo diling phu'ong an nhân sir dà duçic cap có thâm quyên phê duyt. 

- Cüng vó vic phân cong c.p uS' viên khoá mai, cp uS' các cp cn tin 

hành sp xp, M trI, kjp thai thrc hin cM d, chInh sách và lam tot cong tác tu 
tuO'ng di vai các dng chi cp uS' viên không tái ci'r theo quy djnh cña Dâng và 

Nhà nuac. 
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- Di vói nhng dng chI 6' cp tinE, cp huyn không tái cir, nhung côn 
th6'i gian cong tác tr 24 tháng dn duó'i 30 tháng m6'i dn tuôi nghi huu, nu 
can dü ph.m chat, näng 1rc, uy tin, sirc khoê và có nguyen v9ng cong tác thI 
xem xét, b trI cong vic phü h9p "trI.c các thing chI có nguyen vQng nghi hwu 
thin). Nhu'ng dng chI con du6'i 24 tháng mó'i dn tuM nghi huu, nêu da 
phu'cxng, co quan, don vj CO khó khan trong vic s.p xp, b tn cOng vic phi 
h9p thI co bàn gi nguyen ch d và lam tht cOng tác ti.r tu&ng, dng viên nghi 
cong tác, chO' dñ tui nghi hum NhUng dng chi có nguyen vçng nghi huu truâc 
tui thI giãi quyt ch d, chinE sách kip thOi theo quy dnh cüa Chinh phñ. Can 
b 6' cap xã thirc hin theo K& lun s 64-KL/TW, ngày 28/5/20 13 c"a Ban 
Chap hành Trung lxoTlg khoá XI và quy dnh cüa Chinh phü. 

- V thOi dim thOi gi chixc vi länh dao  Hi dng nhân dan, U' ban 
nhân dan và các chic danh lãnh do Ca quan nhà nuó'c có ca cu cap u' nhung 
khOng tham gia C.p u nhim k' 2020 - 2025 thi'c hin nhu' sau: 

+ C.p tinh: Các dng chi dn tui nghi huu sau di hi hoc cOn tuôi cOng 
tác nhu'ng khOng tham gia cp u (tri các dng chI 9  viên Trung u'ong Dáng 
khoá XII) thI cho thôi dam nhim các chxc danh lãnh dao  nêu trên ngay sau di 
hi hoac vào phiên hgp thi.rO'ng k' gn nht cüa Hi dng nhân dan sau dai  hi. 
Rieng dôi v&i các chirc danh lnh do Hi dng nhân dan, nêu nhân sr duçic 
chun bj thay th chu'a là di biu hi dng nhân dan thI dê dOng chI ducmg 
nhim tip tiic giu chirc viii dn ht nhim k' 2016 - 2021. 

+ Cp huyn, c.p xä: Giao ban thu0ng vii các tinE u, thành u' can c 
vào tinE hInh ci th d quy dnh không trái v6'i nguyen the nêu trén. 

III- TO CH1C THUC HUN 

1. Các cp ui t chü'c quán trit Chi thj và xây drng k hoch thrc hin 
theo dung yêu cu, ni dung Chi thj d& ra; länh d.o cOng tác chuân b di hi 
dàng b các cp, dng thi lãnh d.o thirc hin CO hiu qua các nghj quyt cüa 
Trung uong v xây dimg, chinE dn Dãng. Lam tot COng tác chinh trj, tu ti.rOng, 
dày mnh tuyên truyn, v.n dng can b, dàng viên và nhân dan; gän vó'i các 
phong trào thi dua yêu nu6'c, 1p thanh tIch chào müng dlai  hi dãng b các cap 
và k' nim các ngày l l&n trong näm 2020. 

2. Các c.p u thành 1p  các tiu ban giup vic chun b và t chic di hi; 
phân cOng u' viên thuO'ng vçi, c.p u' viên chi dao,  hu6'ng dan, kiêm tra dáng b 
cp du'6'i; t chirc dai hôi dim 6' các cp d riit kinh nghim; chü dng näm tinE 
hinh, kjp th6'i có bin pháp xir 1, tháo gO di v6'i các dáng b có khó khan hoc 
Co v.n d phrc tp nay sinE. 

Ban thu6'ng vii cp uS' cp du'6'i báo cáo ban thuO'ng viii cp u5' c.p trên 
trirc tip vic chun bj van kin và phuang an nhân si1 cp u5', khi duçic cp trên 
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dông mó'i tiên banE di hi, B ChInE trj, Ban BI thu cho kin v dir thâo 
các vn kin, xét duyt dé an nhân su cp u tri.rc thuôc Trung uang và phân 
cong U' viên B ChInh tij, Ban BI thu du, chi do, kim tra vic chu.n bj Va to 
chirc d.i hii cáo dàng b trrc thuc Trung umg. 

3. Sau di hi, cap u' khoá mói t chic tng kt, rut kinh nghim cong 
tao chuâñ b và to chirc di hi; báo cáo cp u' c.p trên chu.n y k& qua bâu cir 
cap u; tiên hành kin ton cáo chüc danh lanE dao Ca quan nhà nuóc nhim k' 
2016 - 2021, dông thôi chuân bi nhân sir lãnh do Hi dng nhân dan, U' ban 
nhãn dan cáo cap nhim k' 2021 - 2026, trixô'ng doàn dai biu Quc hi khoá XV, 
nhân sir lanh d?.o  Mt trn To quc và cáo doân th chInh trj - xa hi theo quy 
dnh. Xây dimg quy ché lam vic, k ho.ch trin khai thçrc hin ngh quy& dai 
heii, phân cong cong tác dôi v&i cp u' viên và thirc hin ch d, chmnh sách kjp 
th?i, nghiêm the di vó'i cáo dng chI không tái ci:r theo quy djnh. 

4. Ban can stx dâng ChIuh phü ohü trI, phi hçTp vói cáo Ca quan lien quan 
s&m ban hãnh quy djnh v ch d, chinh sách di vài can b không dü tM tái cu. 

5. Ban T chi'rc Trung uo'ng chü trI, ph&i hqp vó'i oác ban dáng Trung 
uong có lien quan huó'ng dn cong tác chun bj và t chrc dai  hi dáng b cáo 
c.p. Các ban dang Trung hang theo chrc näng, nhim v11, quyên hn cüa mInh 
huó-ng din, theo döi, kim tra, don dc vie chun bj và to chirc dai  hi dãng b 
cáo cp; thng hcrp, báo cáo B Chmnh tr, Ban BI.thix theo quy djnh. 

Chi thj. nay ph bin dn chi b. 

T/M BQ CHINH TRT 
TONG BI T}II1 

(Ba k) Nguyen Phü Tr9ng 

TINH JY THUA T}IIEN aui 

VAN PRONG 
* 

S 510-BS/VPTU 
Noinhn:  
- Các ban, UBKT, VPTU (BTCTU nghien cv'ru, 
tharn mw thuv hiên,, 
- Cáo huyn üy, thj iy, Thân.h üy Hue, 
- Các dàng üy tnxc thuc Tinh üy, 
- Các dãng d:oàn, ban can sir dãng, 
- Các dông chi TJVTVTU, 
- Lu-u VPTU. 

SÃO LVC 
Thith Thiên Hue, ngày 06 tháng 6 nám 2019 

K/T CHANH VAN PRONG 
PRO CHANH VAN PHONG 

KHONG PHO BIEN TREN CAC PHIYNG TIN THÔNG TIN DU CH1JNG 
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PHTJ LVC  1 
TIEU CHUAN CAP U( VIEN CAC cA N}llM K 2020 - 2025 

(Ban hành kern theo Clii thi sá 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 
cia Bó ChInh trl khoá XII) 

1. Tiêu chun chung nêu ti Quy dnh s 89-QD/TW, ngày 04/8/2017 
cfla B ChInh trj khoá XII 

(1) Tuyt di trun.g thânh vài lqi ich cüa Dàng, quc gia, dan tc và nhãn 
dan; kiên dnh chü nghia Mac - Lenin, tu tu&ng H CM Minh, miic tiêu, 1 
tuông v dc 1p dan tc, chü nghia xâ hi và dithng 1i di mâi cüa Dãng. Co 
1p tnthng, quan dim, ban linh chinh trj vthig yang, không dao dung trong bt 
cü tinh hung nào, kiên quyt du tranh bào v Ciwng linh, dixàng 1i cüa 
Dàng, Hin pháp và pháp 1ut cüa Nhà nu&c. Co tinh thn yêu nixfrc nng nan, 
d.t lqi Ich cüa Dàng, quc gia, d tc, nhân dan, t.p th len trên igi ich cá 
nhân; sn sang hy sixth vi sr nghip cüa Dang, vi dc lap, tir do cüa T qu&, vi 
hnh phiic cüa nhãn dan. Yen tam cong tác, chip hãnh nghiêm sir phãn cong cüa 
t chirc và hoàn thãnh tt mcd nhim v11 di.rcc giao. 

(2) Co phm cht d.o dirc trong sang; 16i sng trung thirc, khiêm thn, 
chân thành, gian dj; cn, kim, hem chInh, chI cong vô tu. Tam huy& và cO 
trách nhim vii cong vic; không tham vçng quyn 1irc, khOng háo danh; cO 
tinh thn doãn kt, xay drng, grnmg mu, thwmg yêu dng chI, dng nghip. 
Bàn than không tham nhflng, quan lieu, car hi, vi lcd và tIch c1rc d.0 tranh ngän 
chri, day liii các biêu hin suy thoái vO tu tu&ng chinh trj, dao  dirc, lôi sOng, "tir 
din bin", "t'çr chuyn hoá" trong ni b; kiên quyt du tranh chng quan lieu, 
ci'ra quyn, tham nhi:ing, lang phi, tiêu cxc, chü nghTa cá than, li skg car hi, 
thirc ding, be phái, lcd Ich nhóm, nói không di dôi vi lam; cong bng, chInh trirc, 
trçng dçing nguài tài, không d nguii than, ng.thi quen lcd dung chc vi, quy&n 
hn cüa mInh d tric lcd. Tuân thu và thirc hin nghiêm các nguyen tc t chüc, 
k' lut cUa Dãng, nh.t là nguyen tc tp trung dan chü, tr phê bInh và phê binh. 

(3) CO lit duy di mâi, có t&m nhIn, phuarng pháp lam vic khoa hçc; có 
näng lirc tng hqp, phân tIch và dr báo. Co khà nang phát hin nhttng mâu 
thun, thách thirc, thOi cci, thun lcd, vn d mâi, khO và nhtthg hn ch& b.t c.p 
trong thirc tin; mnh dn d xu.t nhtng nhim yii, giâi pháp phü hçrp, khà thi, 
hiu qua d phát huy, thiic d.y ho.c tháo g. Co nng hxc thrc tin, nm chic 
yà hiu bit co bàn tinh hInh thixc t d cu th hoá và t chüc th%rc hin có hiu 
qua các chü trucrng, du&ng li cüa Dang, chinh sách, pháp 1u.t cña Nhà nuóc; 
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có thành tIch, kt qua cong tác ni tri & 11'nh virc, dja bàn côñg tác dugc phn 
cOng; c.n cii, chju kho, nâng dung, sang tao, dam nghT, dam lam, dam chju trách 
nhim và vi nhân dan phiic vii. Co khà nAng lãnh do, chi dao;  có kinh nghim 
thirc tin; guong mu, quy ti và phát huy si.'rc mnh tng hqp cña tp th& Ca 
nhãn; dugc can b, dlàng viên, qun ehiing nhân dan tin tuxng, tin nhim. 

(4) Co trInh d chuyên môn, 1 1un chInh trj, quãn 1 nhà nuc dáp i'mg 
yeu cu, thim vi duçic giao và theo quy drinh cüa Dàng, Nhà nuâc; trInh d tin 
h9c, ngo.i ngU c.n thit và phü hcTp. 

(5) Dü siTc khoè d thrc hin nhim vi (theo ké't lugAn  cza cc' quan y tl có 
tha2m quyn trong thai gian khóng qua 6 tháng de2n thai die2m gió'i thiu nhán 
st), bâo dam tui theo quy djnh. 

2. Tiêu chuãn cii th 
2 ' • ' . , 

(1) Tzeu chuan cac chwc danh lanh do chu chot cap uy cap tznh (bi tint, 
phó hi tint tinh u, thành u, chi tfch  H5i dng nhán dan, chz tfch U ban 
nhdn dan tinh, thành M trtc thu5c Trung wc'ng): Thrc hin theo Quy djnh 
s 90-QD/TW, ngày 04/8/2017 cUa B Chinh trj; các dOng chI ducic giói thiu 
d b.0 git cac chrc danh lãnh dao  chü ch& thI phâi bâo dam tiêu chun cüa tt 
cà chirc danh dix kin dam nhiêm. 

(2) Tiêu chucn uj) viên ban thwàng vy cá'p uj) các cdp và các chtc danh 
lãnh dqo chz chit cd'p uj' cá'p huyn, cá'p cc' s&. Can cir vào tiêu chuãn chung 
(neu tgi Myc 1) và yêu c.u, nhim vl cüa nhim k' di hi 2020 - 2025, ban 
thu&ng vii c.p u quy djnh bào dam ph'ii hçip vâi yêu cu thic tin cüa dja 
phuang, c quan, don vj. 
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PHV LVC  2 
DQTUOICAPU?VIENNHIMK2020 -2025 

(Ban hành kern theo Chi thj sá 35-CT/TW, ngày 3 0/5/2019 
cia Bô ChInh trj khoá XII) 

1. Nhfrng ding chI 1n dAu tham gia cp u 

1.1. DOi v&i ca'p tinh: ft nh.t nam sinh tr tháng 9/1965 va nil sinh tà 
tháng 9/1970 tr& lai  day (tri các trw&ng hcip dwctc kéo dài thai gian cong tác 
nhu' doi v&i narn,). 

1.2. FJO'i vái cá'p huyn: ft nht nam sinh tr tháng 6/1965, nil sinh tr tháng 
6/1970 tr& 1.i day. 

1.3. DoAi  vài cdp xa: Thrc hin theo Kt 1u.n s6 64-KL/TW, ngày 
28/5/2013 cüa Ban Ch.p hành Trung uang khoá XI. 

2. Nhfrng dng clii dirçrc giói thiu tái cfr cap u5 

2.1. D6i v&i ca'p tinh: Nam sinh tr tháng 3/1963 và nil sinh tir tháng 
3/1968 trâ lai  day (tth các trwàng hcip du'crc kéo dài th&i gian cOng tác nhze 
narn). Riêng các dng chI có dr kin giói thiu irng c1r các chirc danh lãnh dao 
Hi dng nhãn dan, U ban nhân dan nhim k' 2021 - 2026: Nam sinh lit 
tháng 9/1963 và nft sinh lit tháng 9/1968 tr& 1.i day (tth các trzthng hop thtçic 
kéo dài th&i gian cOng tác nhu- doi vái narn). Riêng di vâi các dng chI U' 
viên Trung uong Dàng s do B ChInh trj nghiên ciru, xem xét trInh Ban Ch.p 
hãnh Trung uo'ng quyt djnh. 

2.2. Di vái ca'p huyçn: Nam sinh lit thong 12/1962 và nil sinh tr tháng 
12/1967 trô 1.i day. Riêng các dng chI có dir kMn giâi thiu üng cir các chrc 
danh lãnh dao  Hi dng nhân dan, Ur ban nhân dan qun, huyn nhim k' 
2021 - 2026: Nam sinh lit tháng 9/1963 tr& 'a day và nil sinh lit tháng 9/1968 
tr& lai day. 

2.3. £)O'i v&i 4c luci'ng vI trang: D tui tham gia cp u' can cir vào d tuôi 
nghi huu quy djnh t.i Lu.t ST quan Quân di nhãn dan Vit Nam và Lut ST quan 
Cong an nhan dan Vit Nam; các dng chI tham gia c.p u' da phiwng thrc hin 
theo quy djnh chung v d tui tham gia c.p uS' các cp theo Chi thj cüa B ChInh 
tr; các dng chI tham gia c.p u5' trong dàng b Quan dci, Cong an, tui tái cr phái 
dii tui cong tác It nht 1/2 thim k5' (30 tháng ã'O'i v&i nhirn Icj' 5 nám,), trithng 
h9p d.c bit can tui cong tác lii I näm (12 tháng) dn duói 30 tháng phài là các 
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dcng cM có nãng lijc, dü sirc khoê d thc hin nhim vi, uy tIn cao, hoàn thãnh 
t& nhim vi trä len và phái dxcic cp có thm quyn b nhim can b xem xét, 
quyêt djnh. 

Theo tinh th.n nay, Quãn u Trung uang và Dâng u Cong an Truing 
rong hurng dn ci,i th v d tui cp u' viên & các dâng b trirc thuc. 

2.4. Các dng chI bI thur dâng u' là chii tich  hi dng thãnh viên (hç5i dng 
quán trj) ho.c tng giám dc và phó bI thi.r chuyên trách cong tác dáng các t.p 
doàn, tng cong ty và các ngân hang thrcng mai  nhà nixâc (hoic nhà nzthc có c 
phtn chi phth) con tui cOng tác tir 1 nm (12 ththng,) tr& len, nu có dü phm 
cht, näng 1irc, sirc khoê, tIn nhim, hoàn thãnh tht nhim vi tr& len và duqc cp 
có thm quy&n b thim ding , thI có th xem xét tip tic tham gia cp u trong 
doanh nghip thim k' 2020 - 2025 dn khi dü tui nghi hiiu. 

Các tinh uS', thành  uS' can cir dc dim, tinh hInh cüa dja phuung và quy 
djnh nêu trên d hi.râng dn tuè,i tham gia c.p uS' di vâi can b länh dao  doanh 

nghip trirc thuc tinh, thành ph và các 1oi hinh doanh nghip khác. 
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PHU LVC  3 
sO LUC$NG, CC CAU cA u VIEN, u VIEN BAN THIIONG V[J, 

PHO BI THU CAP U CAC CAP NI1TM KY 2020 - 2025 

(Ban hành kern theo Chi thi so' 35-CT/TW, ngày 3 0/5/2019 
cia Bó ChInh tn khoá XII) 

I- sO LUNG, CU CAU CAP UY VIEN CAP TIINH, CAP HUYN VA 
T11ONG DTIUNG NHI1M KY 2020 - 2025 

1. So 1u'çng 

Thng nht chü truong t1c hin giárn khoáng 5% so lucmg cap u' viên 
cp tinh, c.p huyn so vi s luçmg ti da du9c cp có thm quyn xác djnh 
nhiêm k' 2015 -2020. 

Can cir vào chii truang nêu trên, các tinh ui', thành uS', dâng u5' trirc 
thuc Trung ucmg xác djnh ci th st luçing c.p uS' viên cp tinh, cp huyn Va 

tuang duang nhim k5' 2020 - 2025. 

2. Co cu 

Cáo tinh uS', thãnh  uS', dáng  uS' trV'c thuc Trung uang can cr vào tInh 
hlnh, yêu cu, nhim vv chInh tr, c11 th cña dja phucmg, don vj và khâ nãng 
dáp irng cüa can b d xác djnh Co cu cp uS' cho phü hçp. 

H- sO LIUNG, CU cAu BAN THI1JNG VTJ, PHO Bf THTJ' CAP u 
CAP TfNH VA TUNG DJIO'NG NH1M K( 2020 - 2025 

1. Ban thir?rng viii 

1.1. SO'lu'cing 

- Thành uS' Ha Nôi, Thành uS' Thành pM H ChI Minh, Tinh uS' Thanh 
Hoá, Tinh u5' Ngh An không qua 17 dng chi. 

- Cáo tinh uS', thành  uS' cèn 1i và các dáng u5' khi tlVc thuc Trung uung 
tr 13 dênl5 dngchI. 

1.2. Dlnh hzthng cci cá'u 

BI thu, phó bI thu; chü tjch và 1 phó chü tjch Hi dông nhân dan; chü 
tch và 1 phó chü tch US'  ban nhân dan; chü nhim u5' ban kim tra c.p u5' và 
truóng cáo ban: T chirc, tuyên giáo, dan 4n, ni chInh; chU tjch M.t trn T 
qMc (a nhI'ng nc/i chtca thrc hin tru'&ng ban dan vn d'ông thOi là chz tich 
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Mgt trin i'd qu6c); chi huy tru&ng quân sii, giám dc cong an; nguôi thrng du 
cp u' ma s dja bàn, linh virc quan trQng cn tp trung s1r länh d.o cüa ban 
thuà'ng v11 cp us'. 

2. Phó lii thu' 

- ThànI u Ha Nôi, Thành u' Thành ph H Clil Minh không qua 3 ding clii. 

- Các tinh ui', thành uS' con  lai  và dâng uS' khi tri,rc thuc Trung uoTlg 
không qua 2 ding chI. 

* Luu : S luqng cp u5' viên, u5' viên ban thu&ng vi cp uS', phó bI thu 
duqc tang them d 1un chuyn, dào to theo quy hoach  cüa Trung uong khOng 
tInh vào s lucmg c.p uS' nêu  t?.i  Chi thj cüa B Chinh trj; vic gii thiu và b.0 
cr dôi vâi so can b dugc thng them hin dang cong tao & dja phuong vn thxc 

hin theo quy djnh hin hành. 

Ill- sO LU'çING U( VIEN BAN TIII!(1NG VIJ, PHO B! ThU cA U1( 

cA HUY1N vA TUJNG DTfcYNG MllM KY 2020 - 2025 

1. Di vó'i huyn, qun, thj xä, thành ph thuc tinh 

- S hxçmg uS' viên ban thu&ng vi tr 9 dn 11 ding chI. Di vâi nhUng 

nai có s luçing dãng viên lan hoc tinh ch.t nhim vi1, da bàn phirc tp s 

lugng uS' viên ban thithng vi không qua 13 dng chI. 

- S Iuqng phó bi thu 2 dng chi. 

2. Di vri các däng b trijc thuc dãng fly khôi 0' Truug u'o'ng 

Si luqng u5' viên ban thu&ng vi tr 9 dn 11 dng chI, phó bI thu tr 1 dn 

2 dng chI. 

3. Di vi dãng b khôi co quan tinh, thành ph và dãng b cp 

trên trirc tip co' s& khác (các tp doàn, tdng cong ty, các ngán hang thwong 

mi nhà nwó'c hoçc nhà nu'ó'c có cdphn chiphdi,) 

S hrçmg uS' viên ban tIu'Ong vu tü' 7 dn 9 dng chI, phó bi thu tr I dn 

2 dng chI. 

IV-CAPCOSO' 

1. Dôi vói dáng b xa, phurng, th trfln 

- S lucmg cp uS' viên không qua 15 dng clii; s luqng phó hi thu tir 1 dn 

2 dông chI. 
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- Ca cãu c.p u' grn: Can b, cong chñc cp xa dang cong tác (Theo so 

1wctng quy dfnh cza Chin/i phi) và nhUng ngithi khOng là can b, cong chirc cap 
xà ('ngzthi hot dng khóng chuyên trách, can b nghi hwu, nghi cM dç5...), do 
ban thuô'ng v11 cp u' cp tinE can ci vào quy djrih chung và tmnh hInh, däc 
dim cii the cüa da phu'ong d hung din cho phü hçp. 

2. Nhü'ng dãng b co' so' thuc 1oi hlnh khác 

- S luçrng c.p u' viên ca bàn thirc hin nhu 0' nhim k' 2015 - 2020. 

- Ca câu cp u' do ban thu'Ong vu cp u' cap tinh can ci vào quy djnh 
chung và tinE hinh, dc dirn c th cüa dja phu'ong d buàng dn cho phñ hçp. 

V- DANG BQ QUANDQI, CONG AN 

Dng bô Quân dôi, Cong an tic hiên theo quy dnh riêng cüa B Chinh trj. 
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PHV LVC  4 

QUY TRiTh.}i VA HO SC NHAN SU CAP U CAP TINH 
N}IIM K( 2020 - 2025 

(Ban hành kern theo Chi thj s 35-CT/TW, ngày 3 0/5/2019 
cia Bô Chinh tn khoá XII) 

I- QUY TRIINH NHAN S 

1. Dôi vri các dông chI tái cfr cap u5i 

(1) Bithc 1: T chirc hi nghj ban thuôig v cap ur (lan 1) 

Can cir vào tiêu chun, diu kin, co' c.u, s li.rçrng du'gc B ChInh trj 
quy djnh và phuo'ng huó'ng cong tác nhân sir du'çc cp u thông qua; trên Co.  

danh sách các dng chI cp u' du'ang nhirn, ban thu'ô'ng vii tinh uS', thành  uS', 
dàng u5' trixc thuc Trung uo'ng chi do rà soát, dánh giá tü'ng tru'ng hp và 
xem xét, thông qua danh sách cp u5' viên, u5' viên ban thu'ô'ng vi c.p u5', phó 
bI thu, bI thu cp u' du'o'ng nhim dáp ü'ng tiêu chun, diu kin tái cr cp uS' 
nhiêrn k5' 2020 - 2025 theo quy djnh d 1.y S' kin giói thiu & hi ngh can b 
chü ch&. 

(2) Bwó'c 2: T chirc hôi nghi can b chü ch& d 1y S' kiên gió'i thiu 
bángphiéu kin,) theo danh sách nhân sir tái ci:r dä duc ban thu'ô'ng v1i cap uS' 

xern xét, thông qua 0' bu'0'c 1 ('hi nghj dztQ'c ti'ln hành khi có It nhá't 2/3 so 
ngwài dwcrc triu t2p Co mat,). 

- Thànhphcn: 

+ 0 các tinh u5', thânh uS' tnic thuc Trung u'o'ng là các dng chI trong 
ban chip hành dâng b; chü tjch, phó chü tjch Hi dng nhân dan, US'  ban nhân 
dan cp tinh; tru'O'ng các ban, s&, ngành, doàn th c.p tinh; bI thu các dãng bO 
trixc thuôc, chü tich Hôi dng nhân dan, US'  ban nhân dan các huyn, qun, thj 
xã, thành pM thuc tinh. 

+ 0 dãng uS'  kMi trii'c thuc Trung uong là các dng chI trong ban chap 
hành dàng b; truó'ng, phó các ban và tu'ang duung; bI thu, phó bI thu các dãng 
b tr1.rc thuc và truôig các doàn th cüa dàng uS' kMi. 

(3) Bu'O'c 3: T chüc hi ngh ban chip hành dàng b (lan 1) 

Trên Ca s& kt qua gi&i thiu nhân sir 0' bu'&c 2, ban chap hành dâng b 
tinh, thành pM, dàng uS' trirc thuc Trung uang tin hànki thâo 1un và gi0'i thiu 

nhân sir (bang phieu kin). 
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(4) Bu'&c 4. T ch'Crc hi nghj ban thu&ng vi cp u (la'n 2) 

Trên c sâ kt qua giói thiu nhãn six & bu&c 3 và kt qua khào sat than s1r 
('nlu có); ban thu&ng vi tinh uS', thành  uS', dâng  uS' tr1rc thuc Trung uang xem 
xét, bô phiu thông qua danh sách nhan sr tái cCr c.p u5' nhim kS'  2020 - 2025 d 
trinh hi ngh ban chp hành dng b (lá'n 2). 

Ve ni dung kháo sat nhán st: Ban thuông v1i c.p uS' và tiu ban nhãn sir 
nu xét th.y cn thit thI tin hành khào sat, dánh giá v ph.m ch.t do drc, 
lé,i sng và uy tIn; nãng hrc, thành tIch và san phm cong tác ni tri di v&i 
nhân s1r (dc ducrc gió'i thiu a bwó'c 3) tai  ncii cong tác, Co quan lien quan và 

c.p US' CO SO fl(Yi CU trñ. 

(5) Bw&c 5: T chirc hi nghj ban ch.p hành dáng b (lan 2). 

- TrInh tr thirc hin: 

+ Phân tIch kt.quã 1y phiu & các hi nghj,. 

+ Xác minh, kt 1un nhüng v.n d m&i nay sinh (nê'u co). 

+ T.p th ban chp hành dãng bO tinh, thanh ph6, dãng u5' trrc thuc 
Trung uang thão 1un và biu quyt gi&i thiu nhãn si,r (bingphiê'u kIn). 

Nguyen tic giói thiu, 4ra chpn: Nhãn sr ducic gi&i thiu, 1ra chçn phâi 
dt ti l phiu dng S' trên 50% tng s d.i biu cllxqC triu t.p & các biióc (riêng 
bithc 2 tInh trên s dcii bié'u có mat); kt qua kim phi&i duqc cong b tai  các 
hi ngh. 

A X X • 2. Doi voi than sir lan dau tham gia cap uy 

(1) Bzthc 1: T chüc hi nghj ban thu&ng vii cap u5' ('lan 1) 

Cn c1r vào tiêu chun, driu kin, Ca c.u, s krçing drrçic B Chlnh tn quy 
djnh và phucmg hiz&ng cong tác than si duqe Cp uS' thông qua; trên co s& danh 
sách quy hoch c.p u5' nhim k5' 2020 - 2025, cáo chác danh lnh d.o co quan 
nhà nu&c thim kS'  2021 - 2026 và t chirc chInh tn - xâ hi (theo nhiêm k5' cla 
ticng td chzc); ban thi.thng v tinh u5', thh uS', dãng  uS' tnirc thuc Trung uang 
tin hãnh rà soát, dánh giá trng tru&ng hçrp và xem xét, thông qua danh sách dr 
kin nhttng nhân sçr trong quy hoach dáp irng tiôu chun, diu kin tham gia cp 

uS', ban thithng vçi c.p u5' và các chrc danh 1nh dao  c.p uS' theo quy djnh dé 1.y S' kin gi&i thiu & hi ngh can b chü ch&. 

'2,) Bithc 2: T chi.'rc hi nghj can b chñ ch& d 1.y S' kin giâi thiu 
('bang phiê'u kin) theo danh sách nhân sir dã duc hi nghj ban thiräng viii 
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cap u' xem xét, thông qua & buóc 1 (hi nghj d'u'ctc tiên hành khi có it nht 
2/3 s ngitài duQ,c triu tp có rnt). 

- Thành phan: 

+ O các tinh us', thành u trirc thuc Trung u'ang là các dng chI trong 
ban chip hành dâng b; chii tjch, phó chü tch Hi dng nhân dan, U' ban nhân 
dan cp tinh; tru&ng các ban, ngành, doàn th cp tinh; bi thu các dàng b trrc 
thuôc, chü tjch Hôi ding nhân dan, U' ban nhân dan các huyn, qu.n, thj xA, 
thành ph thuc tinh. 

+ O dãng u khi trrc thuc Trung u'ang là các dng chI trong ban ch.p 
hành dàng b; truô'ng, phó các ban và tuang duong; bI thu, phó bI thu các dàng 
b trirc thuc và truôrig các doàn th cña dãng ui khM. 

Nguyen tic giói thiu, lra clipii: 

- Mi thành viên duic gió'i thiu không qua co c.u, s luçing chirc danh theo 
quy djnh' và xem xét, içra chpn, giói thiu nhân s1r trong danh sách dã duçc hi 
nghj ban thuông v cp u' thông qua & bu'ót 1 hoc có th giài thiu nhân sir khác 
nhung phãi báo dam dü tiêu chun, diu kin theo quy djnh. 

- Nhân sir duçxc lira chon, gii thiu phài dt ti 1 phiu dông tx 30% 
tcng s di biu có m.t tr& len và 1.y tir trên xung cho dü s luçrng theo quy 
djnh (tInh cá so' dzc tfc 10 - 15% so v&i tdng sO' cá'p u viên du'ctc phán bó theo 
quy d.inh). Truèng hçip cui danh sách giói thiu có nhiu nguô'i có so phiêu 
gió'i thiu bng nhau till dua t.t cã các dng chI du'çxc gió thiu vào danh sách 
d giâi thiu & bu'óc sau. 

(3,) Bu'&c 3: T chirc hi nghj ban chp hành dâng b (lan 1) 

Can cir vào co' cu, s lu'ç'ng, tiêu chun, diu kin thrçc B ChInh tij 
phân b và phuang huó'ng cong tác nhân sir duçic cp u' thông qua; trên co 
s& kt qua gió'i thiêu nhân su & bu'ó'c 2, ban chap hành dãng b tinh, thành 
ph6, dãng u' trirc thuc Trung uang tin hành thâo 1un và gió'i thiu nhân sr 
(bngphié'u kin). 

Nguyen tic gió'i th&u, lra cllQn: 

- Mii thành viên du'gc giâi thiu không qua co' cu, s lugng chirc danh 
theo quy djnh và xem xét, lu'a chon, giói thiu nhân sir trong danh sách dã ducrc 

Vi d: T6ng s6 cAp u' vién duçc phân b theo quy djnh là 50 ngi.r&i; s6 tái Cu dü tiu chuân, diu kin thrqc thông 
qua là 20 ngthi; so lung duc giài thiu cOn 1i không qua 37 ngixi ('tInh theo so du' tz 10 - 15%); dôi vOi so 
1ug u viên ban thräng vi cap u5' cüng tinh nrGng tis nhu cap vy. 
Riêng dôi vài càc chrc danh lânh dao cap u, ccv quan nhà nuóc và các to chirc chInh trj - x hOi  thI giói thiu I ngisOi 
cho I chrc danh. 
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hi nghj can b chü ch& gi&i thiu a buâc 2 hoc có th giâi thiu nhân sr khác 
nhung phâi bâo dam dñ tiêu chu.n, diu kin theo quy djnh. 

- Nhan sir duov giài thiu, lira ch9n phâi dat  ti 1 phiêu dông trên 50% 
tng s6 dai  biu có mitt và 1.y tr trén xung cho dü s luqng theo quy djnh (tinh 
cth so' du' tIt 10 - 15% so vài tdng sO' c4 u viên du'crc p/ian hO' theo quy djnh). 
Tru&ng hcip cui danh sách giOi thiu có nhiu ngu&i có s phiu giâi thiu 
bang nhau thI dua t.t cá các dng chI thiçic giâi thiu vào danh sách d giói 
thiu & buó'c sau. 

(4,) Bithc 4. Tin hh kho sat nhân s11 và th chrc hi ngh ban thu'ông 
vu c.p u' (ldn 2) 

Ban thumg vi c.p u và tiu ban nhãn sr tin hanh khâo sat, danh giá v 
phm chit dao dirc, 1i sng và uy tin; näng hre, thành tIch và san phm Cong 
tác ni tri di v&i nhân sl:r duqe gi&i thiu & bi.râc 3 ti nth Cong tác, co quan 
lien quan. và cp u co' s& noi cu trü (can ci vào tInh hInh thicc te' tgi d/a 
phucrng, ca quan, dcrn vj, ban thu-&ng vy c4v uj) và tieu ban nhân sit xác a'jnh 
nhdn sz và phuvngpháp tié'n hành kháo sat cy th). 

Trên Co s& kt qua giâi thiu nhãn sir & bu&c 3 và kt qua khão sat nhân 
sr ('niu cO,), ban thu&ng vçi tinh ui', thành us', dãng uS' trrc thuc Trung ixo'ng 
xem xét, bó phiu thông qua danh sách nhan sir tham gia c.p uS' khoá m&i d 
1.y S' kin gi&i thiu & hi nghj ban ch.p hành dãng b (lin 2). 

Nguyen ttc gió'i thiu, 1ta chpn: 

- Mi thành vien duçic gi&i thiu không qua co' c.u, s lugng chirc danh 
theo quy dnh và xem xét, 1ixa chçn, gi&i thiu nhân sr trong danh sách dä duqc 
hi nghj ban ch.p hành giói thiu & buó'c 3. 

- Nhân sir di.rcic gio'i thiu, 1a ch9n phài dat  ti 1 phi&i dng S' trên 50% 

tng s dai  biu duçic triu tp và 1y tr trén xung cho dü s lucing theo quy 
dijnh (tInh cá sO' dit tIt 10 - 15% so vó'i tdng sO' cdp uj viên dwcicphán hO' theo 
quy a'jnh). Tru&ng hçip cui danh sách giâi thiu eó nhiu ngu&i có s phiu 
gi&i thiu bang nhau thI dua tht ca các ding chI duqc gi&i thiu vào danh sách 
d giài thiu a bithc sau. 

(5) Bzthc 5. T ch(rc hi nghj ban ch.p hânh dãng b (lO'n 2) 

TrInh tçr thic hin: 

+ Phân tIch kt qua 1y phiu & các hi nghj. 

+ Xác minh, k& 1un nhüng vnd m&i nay sinh (né'u co). 
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+ T.p th ban chp hành dâng b tinh, thành ph6, dâng u trrc thuc 
Trung uo'ng thào 1un, nhri xét, dánh giá và biu quyt giâi thiu nhân sir (bang 
phie'u kIn). 

Nguyen t€c giôi thiu, iy'a ch9n: 

- Mi thành viên duqc giâi thiu không qua co cu, s luqng chi'rc danh 
theo quy djnh và xem xét, 1ira ch9n, giài thiu nhân sr trong danh sách dä dixçic 
hi nghj ban thu&ng vii c.p u thông qua & bix&c 4. 

- Nhn sir duçic lira chçn, gi&i thiu phâi dat  ti 1 phiu dMg trên 50% 
thng s6 d.i biu duçc triu tp và 1.y tir trên xung cho dü s6 lucrng theo quy 
djnh (tInh cá so' dw tfc 10 - 15% so v&i tdng so' c4p uj viên ã'wcic phân bo' theo 
quy din/i). Trithng hçip có hai ngu&i tr& len cüng có s phMu gi&i thiu b&ng 
nhau thI hra chQn nhân sr do ngu&i dirng du cp u gi&i thiu (ké't qua kim 
ph/lu dwcrc cOng bo' tqi h5i ngh). 

II- DANH 1vIEJC HO SO NHAN ST) (tho'ng nho't k/ia giáy A4 và sap xêp 
theo thz' t sau): 

1. Ta trInh. 

2. Bang tong hqp kêt qua kiêm phiêu (kern theo Biên ban klein ph/eu a 
các bu'àc). 

3. Sci yu 1 ljch (theo mu 2C/TCTW) do cá nhan tçr khai và Ca quan trrc 
tip quàn l can b xác nhn; có dan ành màu kh 4 x 6, chiip trong th&i gian 
không qua 6 thang. 

4. Ban kim dim 3 näm cong tác gn nht; có nh..n xét, dánh giá cüa chi 
b và xác nhn cña dàng u' Ca quan nai can b cong tác. 

5. Nhn xét, dánh giá cüa ban can si dãng, dãng doãn, tp th lãnh dao 
co' quail, don vj hoc cüa ban thuô'ng v11 tinh uS', thành  uS', dãng  uS' tr1rc thuc 
Trung ucmg v: (1) Phm cht dao  due, 1i sng, S' thüc t chüc k5' 1ut, doàn 
kt ni b; (2) Näng lirc cOng tác va k& qua thuc hiên chüc trách, nhim vi 
trong 3 näm gn nht; (3) Vic thirc hin Nghj quyt Trung ucing 4 khoá XI, 
XII v xây dirng, chinh dn Dáng và Quy ch nêu guo'ng; (4) Uy tin và trin 
vng phát trin. 

6. Nh.n xét cüa chi uS' nai cu tri d& v&i bàn than và gia dInh can b. 

7. Kt 1un ci'ia ban thu&ng vii tinh uS', thành  uS', dàng  uS', dáng doàn, 
ban can sr dãng, tp th länh dao  co' quan, dan vj trirc thuc Trung uang v 
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tiêu chun chInh trj theo Quy dnh s 126-QD/TW, ngày 28/02/20 18 cü.a B 
ChInh tn khoá XII. 

8. Bn kê khai tài san thu nh.p theo m.0 ban hnh kern theo Thông ttr s 

0812013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 cüa Thanh tra Chmnh phü (7cj xác nhn Va 
ghi r5 hQ ten vào tIrng trang,). 

9. Bàn sao các van b.ng, chirng chi v trInh d h9c vn, chuyên môn, 
nghip vi, 1 1un chInh trj, ngoi ngtt,... (co chzng thicc cia co' quan có 
thám quyn). 

10. Ban sao gi.y khai sinh (hç'p li);  tri.r&ng hqp gi.y khai sinh không bào 
darn theo quy dnh thI g1ri bàn sao 1 1ch dàng viên gc có xác nhn cüa cp u 
có thm quyn. 

11. Kt 1un tInh trng si'rc khoê cüa Ban Bào v, chärn soc siic khoè 
can b tinh, thành ph tlVc  thuc Trung uGng; di vâi cci quan, thin vj trrc 
thüc Trung uing phãi cO Gi.y chirng nh.n s1rc khoè cüa Ca s& y th co thâm 
quyn (trong thô'i hgn 6 tháng). 

Các c.p u trçrc thuOc Trung uong chlu  trách nhim chmnh tri.râc B ChInh 
tij, Ban BI thu trong vic nhn xét, dánh giá, d xu.t, gi&i thiu, k& 1un v tiêu 
chun chInh trj di vO'i nhãn sr dugc giói thiu và mt s ni dung lien quan 
khác theo quy djnh. 
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