TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ

Đ Ả N G C Ộ N G SẢ N V IỆT N A M

BAN T ồ CHỨC

Quảng Trị, ngày/V\ tháng 5 năm 2018
s Ố M & - CV/BTCTƯ
Tự kiểm tra, rà soát
về thực hiện công tác cán bộ

Kính gửi: - Các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng;
- Tập thể lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc,
đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương;
- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy
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Thực hiện Công văn số 5030-CV/BTCTW ngày 24/4/2018 của Ban Tổ chức Trung
ng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị:

1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung (hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung) các quy định pháp lý
về công tác cán bộ, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định của Đảng và
Nhà nước.
2. Tự kiểm tra, rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng, quy hoạch,
luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo,
quản lý theo phân cấp từ 01/6/2012 đến 31/3/2018, tồng hơp báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh
ủy trước ngày 30/6/2018 (theo Biếu mẫu đỉnh kèm). Đồng thời chỉ dạo các cấp ủy, tổ
chức đảng và đơn vị trực thuộc rà soát các nội dung công tác cán bộ nêu trên.
3. Kịp thời đề xuất xử lý những sai phạm và giải pháp khắc phục có hiệu quả
những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, yếu kém (nếu có); xử lý theo thẩm quyền đối với
những sai phạm và tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định; kiến nghị, đề xuất cấp có
thẩm quyền xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập.
Kính đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm, khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhân:

...... TRƯỞNG BAN

- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy, (Báo cảo)
- Phòng TC-CB,
- Lưu VPB.

guyên Văn Hùng
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kết quả rà soát việc thực hiện công tác cán bộ
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thẻ lãnh đạo

Lưu ý:
1. Số cán bộ quy hoạch là số lượng cán bộ được phê duyệt, quyết định quy hoạch vào các chức danh thuộc
diện tập thể lãnh đạo các địa phưcmg, đơn vị quản lý theo từng mốc thống kê. Tại một mốc thống kê, nếu 01
đồng chí được quy hoạch nhiều chức danh thì vẫn thống kê 01 người.
2. Đối với trường hợp cán bộ được điều động, luân chuyển gắn với việc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử thì chỉ
thống kê vào mục "Số cán bộ được điều động, luân chuyển".
3. Những trường họp có sai sót về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, tập thể lãnh đạo địa phương, đơn vị phải
có báo cáo riêng đầy đủ, chính xác từng trường hợp cụ thể, kể cả các trường họp thuộc diện tập thể lãnh đạo
cấp dưới quản lý.
4. Bản điện tử kính đề nghị gửi về địa chỉ email: dotrungduc@tỉnhuvquangtri.vn
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về tiêu
(kèm theo Công

PHỤ LỤC

ột SÔvăn bản quy định
ch, bô nhiệm, giới thiêu cán bô ứng cử
^C TU ngày A/[ /5/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Các địa p h ư ờ ^ ^ ộ n vi jặ m ấ ú vào tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình quy hoạch,
luân chuyên, điêu đôngĩ^alJÉạh-Ì3Ô nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo,
quản lý theo quy định của địa phương, đơn vị để tiến hành tự kiểm tra, rà soát. Trường
hợp địa phương, đơn vị không ban hành quy định cụ thể hoặc có ban hành nhưng tiêu
chuẩn thấp hơn tiêu chuẩn do cấp trên quy định thì áp dụng theo tiêu chuẩn của cấp trên.
Cụ thể:
1. Đối với mốc thống kê từ 01/6/2012 - 27/11/2016, thực hiện theo các quy định
sau đây:
- Nghị quyết số 04-NQ/TƯ ngày 02/10/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về quy

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh giai đoạn 2006 -2015 theo tinh thần
Nghị quyết sổ 42-NQ/TWcủa Bộ Chính trị”, trong đó lưu ý các nội dung sau:
+ Cán bộ quản lý cấp phòng, bộ phận trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp
huyện, khi đưa vào quy hoạch và bổ nhiệm lần đầu nói chung phải tốt nghiệp đại học
chính quy phù hợp với lĩnh vực công tác, có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.
Một số trường hợp vì hoàn cảnh cụ thể mà chưa được đào tạo cơ bản, nhưng có năng lực
nổi trội trong chỉ đạo thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm, cán bộ nữ,
các đồng chí là cán bộ dân tộc thiểu số cần xem xét một cách thích hợp.
+ Các chức danh chủ chốt xã, phường, thị trấn phải có trình độ trung cấp chuyên
môn, trung cấp lý luận chính trị trở lên. Cán bộ dưới 45 tuổi nói chung cần có trình độ đại
học chuyên môn. Đối với cán bộ chủ chốt các xã miền núi khi đưa vào quy hoạch và bổ
nhiệm lần đầu, nói chung, phải có trình độ tốt nghiệp PTTH và tương đương, trung cấp lý
luận chính trị trở lên, đã qua bồi dưỡng về quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ.
- Quy định số 12-QĐ/TU ngày 13/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “công

tác nhân sự đại hội đảng cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015 ”.
- Hướng dẫn số 12-HD/BTCTƯ ngày 16/10/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về

“công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứXII của Đảng”.
- Quyết định số 17/2009/QĐ-ƯBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh “về việc ban

hành tiêu chuấn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan
chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh

2
- Quyết định số 12/2009/QĐ-ƯBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh “về việc ban

hành tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và chức vụ tương đương cơ quan
chuyên môn thuộc UBND huyện, thị x ã ”...
2. Đối với mốc thống kê từ 28/11/2016 đến 31/3/2018, thực hiện theo các quy định
sau đây:
- Kết luận số 36-KL/TU ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy

mạnh công tác quy hoạch, luân chuyến lãnh đạo, quản lý đến năm 2025 và những năm
tiếp theo ”.
- Ke hoạch số 27-KH/TU ngày 28/11/2016 về “rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy

hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ”.
- Thông báo kết luận số 273-TB/TU ngày 03/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

“một số nội dung vê cồng tác quy hoạch cán bộ ”.
- Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU ngày 16/10/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về

“công tác nhân sự cấp uỷ tại Đại hội đảng bộ các cẩp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứXIIcủa Đảng”.
- Quyết định số 17/2009/QĐ-ƯBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh “về việc ban

hành tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan
chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh ”.
- Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của ƯBND tỉnh “về việc ban
hành tiêu chuẩn trưởng phòng, phổ trưởng phòng và chức vụ tương đương cơ quan
chuyên môn thuộc UBND huyện, thị x ã ”...

