ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG
THÀNH ỦY BẮC GIANG
*
Số 59 -KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TP. Bắc Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý
nhiệm kỳ hiện tại và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031
----Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị, Hướng
dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về quy
hoạch cán bộ; Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ
hiện tại và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.
Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch
cán bộ như sau:
A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Việc xây dựng 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, giới
thiệu ứng cử, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; 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 của thành phố, nhất 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 cấp ủy các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; lấy
quy hoạch cấp ủy làm cơ sở quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; lấy quy
hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên; gắn kết chặt chẽ quy hoạch cán
bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của thành phố và
góp phần chuẩn bị nguồn quy hoạch cho tỉnh.
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, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ hiện tại 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. Thực hiện có
hiệu quả phương châm quy hoạch “động” và “mở” theo quy định, hướng dẫn của
Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc bổ sung quy hoạch chủ yếu là cán bộ
trẻ, cán bộ nữ.
5. Các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nguyên
tắc và nội dung quy hoạch cán bộ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, của
tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy.
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B- NỘI DUNG
I- RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH NHIỆM KỲ HIỆN TẠI (2020-2025,
2021-2026)

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại được thực hiện sau khi
đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; bảo đảm số lượng và cơ
cấu theo quy định, nâng cao chất lượng quy hoạch đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Trên cơ sở danh sách quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cấp ủy, tổ
chức đảng, tập thể lãnh đạo rà soát, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền
quyết định đưa ra ngoài quy hoạch các trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, điều
kiện và bổ sung quy hoạch nhân tố mới có triển vọng phát triển, cán bộ trẻ, cán bộ
nữ. Cụ thể như sau:
1. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy
- Rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành (đảng bộ, chi bộ), ban thường vụ,
bí thư, phó bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; các chức danh lãnh đạo HĐND,
UBND phường, xã nhiệm kỳ 2021-2026.
- Rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường trực (đối với mặt
trận Tổ quốc phường, xã), ban thường vụ (đối với các tổ chức chính trị-xã hội
phường, xã), các chức danh cấp trưởng, cấp phó của mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị- xã hội phường, xã nhiệm kỳ hiện tại.
2. Đối với Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành
phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố
Rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ (đối với các tổ
chức chính trị- xã hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố), ban thường trực (đối với mặt
trận Tổ quốc thành phố), các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ hiện tại của tổ
chức mình: Thực hiện tương tự rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp.
3. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy, HĐND, UBND thành phố
- Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các ban, cơ
quan thuộc Thành ủy; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giai đoạn hiện tại (giai đoạn
2020-2025, tương ứng với nhiệm kỳ cấp ủy thành phố).
- Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, ban,
cơ quan, đơn vị thuộc HĐND, UBND thành phố giai đoạn hiện tại (giai đoạn
2021-2026, tương ứng với nhiệm kỳ HĐND, UBND thành phố).
4. Ban Thường vụ Thành ủy
Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường
vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch, Phó
Chủ tịch HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
5. Đối với các cơ quan ngành dọc tỉnh quản lý đóng trên địa bàn thành phố
Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng
dẫn của ngành dọc cấp trên.
II-XÂY DỰNG QUY HOẠCH NHIỆM KỲ KẾ TIẾP (2025-2030, 2026-2031)

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện
xây dựng quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND và các
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chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị các cấp nhiệm kỳ 2025-2030,
2026-2031; quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ (đối với các tổ chức chính trịxã hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố), ban thường trực (đối với mặt trận Tổ quốc),
các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tại ủy ban mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị-xã hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố nhiệm kỳ kế tiếp. Cụ thể như sau:
1. Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
- Xây dựng quy hoạch ban chấp hành (đảng bộ, chi bộ), ban thường vụ đảng
ủy, bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030; quy hoạch các chức
danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND phường, xã nhiệm kỳ 2026-2031.
- Xây dựng quy hoạch ban chấp hành, ban thường trực (đối với mặt trận Tổ
quốc phường, xã), ban thường vụ (đối với các tổ chức chính trị- xã hội phường,
xã), các chức danh cấp trưởng, cấp phó của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính
trị- xã hội phường, xã nhiệm kỳ kế tiếp.
2. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội
Chữ thập đỏ thành phố
Xây dựng quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ (đối với các tổ chức chính
trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố), ban thường trực (đối với Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc thành phố), các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ kế tiếp của tổ
chức mình: Thực hiện vào năm thứ hai nhiệm kỳ đại hội của tổ chức mình.
3. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy, HĐND, UBND thành phố
- Xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các ban, cơ quan
thuộc Thành ủy; Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ giai đoạn 2025-2030.
- Xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, cơ
quan, đơn vị thuộc HĐND, UBND thành phố giai đoạn 2026-2031.
4. Ban Thường vụ Thành ủy
Xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ
Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Chủ tịch, Phó Chủ
tịch HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 (thực hiện theo Đề án của Ban
Thường vụ Thành ủy)
5. Đối với các cơ quan ngành dọc tỉnh quản lý đóng trên địa bàn thành phố
Thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của ngành dọc
cấp trên.
III- THỜI GIAN RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH NHIỆM KỲ HIỆN TẠI
VÀ XÂY DỰNG QUY HOẠCH NHIỆM KỲ KẾ TIẾP

1. Đối với quy hoạch các chức danh do cấp ủy cơ sở quyết định phê duyệt:
ban chấp hành, ban thường trực (đối với mặt trận Tổ quốc phường, xã), ban thường
vụ (đối với các tổ chức chính trị- xã hội), các chức danh cấp trưởng, cấp phó của
mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cấp cơ sở. Thực hiện xong trước
ngày 20/3/2022.
2. Đối với quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản
lý ở các phòng, ban, đơn vị, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội,
Hội Chữ thập đỏ thành phố; quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí
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thư chi bộ, đảng bộ cơ sở; các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND
phường, xã: Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng quy hoạch và hoàn thiện hồ
sơ (theo mẫu), báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy tổng
hợp, thẩm định) trước ngày 20/3/2022; trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt
quy hoạch xong trước ngày 25/3/2022.
3. Đối với rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban
Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch,
Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng quy hoạch
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư
Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố
nhiệm kỳ 2026-2031:
3.1. Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy rà soát, bổ
sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí
thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND,
UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 30/3/2022.
3.2. Ban Tổ chức Thành uỷ tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ Ban hành Đề
án và xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ
Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Chủ tịch, Phó Chủ
tịch HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 30/3/2022.
4. Đối với rà soát, bổ sung quy hoạch các năm tiếp theo
4.1. Các phường, xã, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố thực hiện việc rà soát,
bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp vào tháng
01 hằng năm sau khi đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức (trường hợp
thực sự cần thiết, tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch lần thứ 02 trong năm). Hồ
sơ quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý nộp về
Ban Tổ chức Thành ủy trước ngày 31/01 hằng năm để thẩm định, trình Ban
Thường vụ Thành ủy phê duyệt quy hoạch trong tháng 02 hằng năm.
4.2. Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy rà soát, bổ
sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, các
chức danh lãnh đạo, quản lý thành phố nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp, hoàn
thiện hồ sơ quy hoạch đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trong tháng 02
hằng năm.
C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các chi, đảng bộ cơ sở, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan,
đơn vị trực thuộc Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chịu trách nhiệm triển khai
thực hiện Kế hoạch này. Xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ theo phân cấp
quản lý bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.
2. UBND thành phố chỉ đạo cụ thể hóa, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc
thực hiện quy hoạch các chứa danh cán bộ quản lý các trường học thuộc UBND
thành phố và cán bộ theo phân cấp.
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3. Ban Tổ chức Thành ủy:
(1) Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Hướng dẫn về công tác
quy hoạch cán bộ.
(2) Tham mưu xây dựng Đề án quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố,
Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Chủ
tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
(3) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xây dựng, quản lý và thực
hiện quy hoạch của các địa phương, cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Thường trực
Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và theo phân cấp quản lý cán bộ.
(4) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ
Thành ủy xem xét, quyết định về công tác quy hoạch cán bộ theo quy định hoặc đề
nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định phê duyệt quy hoạch.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn
vị kịp thời phản ánh về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy tổng
hợp, báo cáo) xem xét, giải quyết.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo),
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/cáo),
- Thường trực Thành ủy,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các phòng, ban, đơn vị MTTQ,
các tổ chức CT-XH thành phố,
- Các đồng chí Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Ký bởi THÀNH ỦY
BẮC GIANG
Giờ ký: 2022-03-03

Vũ Trí Hải

