TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ
BAN TỎ CHỨC
*

ĐẢNG CỘ NG SẢN VIỆT NAM
Đông Hà, ngày 28 tháng 02 năm 2018

Số 1073 -CV/BTCTU
về triển khai công tác
quy hoạch cán bộ năm 2018

:Kính gửi: - Các đảng đoàn, ban cán sự đảng; tập thể lãnh đạo
các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính
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- Các đon vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước
hạng 2 trở lên trực thuộc tỉnh, các tổ chức hội,
- Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Thực hiện các vãn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về quy
hoạch cán bộ, Ban Tổ chức Tinh ủy đề nghị các đảng đoàn, ban cán sự
đảng; tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; ban thường vụ các huyện ủy,
thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện tốt các nội
dung sau:
1) Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện thì khẩn
trương tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ của nhiệm
kỳ hiện tại; xây dựng quy hoạch cán bộ của nhiệm kỳ mới. Đồng thời, báo
cáo rõ lý do chậm tiến hành côna tác quy hoạch cán bộ theo quy định.
2) Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được phê duyệt quy
hoạch thì tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của cả nhiệm kỳ’
hiện tại và nhiệm kỳ mới.
3) Quá trình tiến hành quy hoạch, bên cạnh căn cứ vào Nghị quyết số
42-NQ/TW ngày 30/11/2004, Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của
Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012, Hướng dẫn
số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017, Công văn số 3294-CV/BTCTW ngày
26/7/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Kết luận số 36-KL/TƯ ngày
28/11/2016, Ke hoạch số 27-KH/TƯ ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTƯ ngày 09/01/2017 của Ban Tổ chức
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Tỉnh ủy để thực hiện, cần căn cứ thêm một số nội dung quy định tại Quy
định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị “về phân cấp quản
lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử” và Thông báo số 273TB/TƯ ngày 30/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “một số nội dung về
công tác quy hoạch cán bộ” để xem xét, cân nhắc đối với từng trường hợp
cụ thể. Cụ thể như sau:
- Cá nhân, tập thể chịu trách nhiệm chính trước cấp có thẩm quyền về
ý kiến đề xuất nhân sự quy hoạch cán bộ của mình. Cán bộ đang trong thời
gian xem xét kỷ luật thì chưa đưa vào quy hoạch.
- Đối với các trường hợp có bằng đại học không chính quy nhưng có
bằng sau đại học cùng khối với chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học (khối
kỹ thuật, khối kinh tế, khối khoa học xã hội nhân văn...) và phù hợp với
tiêu chuẩn, vị trí đang công tác, chức danh đề nghị quy hoạch, thì được vận
dụng xem xét đưa vào quy hoạch lần đầu của các chức danh đó.
- Đối với trường hợp quy hoạch lần đầu chức danh tương đương với
chức danh đang đảm nhiệm, thì không áp dụng tiêu chuẩn về trình độ loại
hình đào tạo như quy hoạch lần đầu.
- Đối với các trường họp hiện đang giữ các chức vụ lãnh đạo của
doanh nghiệp (thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên và ban
giám đốc; bí thư, phó bí thư đơn vị) nếu có trình độ chuyên môn là đại học
không chính quy thì được xem xét, vận dụng tiêu chuẩn về loại hình đào tạo
để đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp và
đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị.
- Đối với các trường họp hiện đang giữ các chức vụ bí thư cấp ủy, chủ
tịch HĐND, ƯBND cấp xã nếu có trình độ chuyên môn là đại học không
chính quy và ở cấp xã đó đã rà soát song không còn nguồn nhân sự nào
khác, thì được xem xét, vận dụng tiêu chuẩn về loại hình đào tạo để đưa vào
quy hoạch lần đầu cấp ủy cấp huyện (trừ các xã, phường thuộc thành phô
Đông Hà, thị xã Quảng Trị, thị trấn thuộc các huyện đồng bàng).
- Đối với các nhân sự đã được đưa vào quy hoạch các chức danh
lãnh đạo, quản lý các cấp, nếu chưa có trình độ chuyên môn là đại học trở
lên thì khi tiến hành rà soát, cần đưa ra khỏi danh sách quy hoạch đã được
phê duyệt.
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Căn cứ Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương
nghiêm túc triển khai thực hiện, hoàn thành trong quý 1/2018, gửi hồ sơ về
Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong tháng 4/2018. Trong quá trình triển khai, nếu
có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để xem xét,
hướng dẫn, giải quyết./.ớ^
TRƯỞNG BAN^

Nơi nhân:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy, 1
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Ị
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng TC-CB,
- Lưu WTU.
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