
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:         /UBND-VXNV 

V/v triển khai thực hiện 

công tác quy hoạch cán bộ 

                    Ninh Thuận, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

 
 

                         Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Các tổ chức Hội đặc thù; 

- Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Quy định số 13-QĐ/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về công tác quy hoạch cán bộ; 

Căn cứ Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-

2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và định 

hướng nhiệm kỳ kế tiếp; 

Căn cứ Quy định số 30-QĐi/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; 

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 17/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ;  

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch dự nguồn các chức danh lãnh 

đạo, quản lý nhằm đảm bảo cơ sở thực hiện việc kiện toàn nhân sự các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong thời gian tới theo đúng quy định pháp luật hiện hành; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Chủ động rà soát, đối chiếu với các quy định, văn bản hướng dẫn hiện 

hành về công tác quy hoạch cán bộ (Quy định số 13-QĐ/TU ngày 22/02/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 21/4/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 17/3/2022 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy– đính kèm Công văn này) và các quy định pháp luật hiện hành có liên 

quan để rà soát, tiến hành quy trình thủ tục, xác lập hồ sơ đề nghị bổ sung quy 

hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ 

nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban 

Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý (bao gồm các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp có tính chất đặc thù; người giữ 

chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ)– 
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http://hscvsonv.ninhthuan.gov.vn/sonv/VBden.nsf/str/A6FB281977DA2EFB4725882C000B59A2?OpenDocument
http://hscvsonv.ninhthuan.gov.vn/sonv/VBden.nsf/str/A6FB281977DA2EFB4725882C000B59A2?OpenDocument


 

 

thông qua văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/5/2022 để tổng hợp, thẩm 

định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt theo phân cấp 

thẩm quyền quản lý hiện hành. 

2. Chủ động rà soát, phê duyệt bổ sung quy hoạch dự nguồn cán bộ lãnh 

đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ 

nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc 

thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng trình tự, thủ tục, 

quy định hiện hành; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Nội vụ trước ngày 

25/5/2022 để tổng hợp, theo dõi. 

Riêng việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-

2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với các 

chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện theo Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 21/4/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

Lưu ý: 

- Đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 

của nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, trước thời điểm ban hành Quy định số 13-

QĐ/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì quyết định quy hoạch 

vẫn còn giá trị. 

- Đối với các trường hợp đã thực hiện xong quy trình rà soát, bổ sung 

nhưng chưa phê duyệt quy hoạch thì các cơ quan, đơn vị, địa phương phải rà 

soát, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, hệ số theo Quy định số 13-

QĐ/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi xem xét quy 

hoạch. 

- Quy trình rà soát, quy hoạch các chức danh người quản lý doanh 

nghiệp, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Các trường hợp đưa vào danh sách quy hoạch phải có kết luận về tiêu 

chuẩn chính trị của cấp có thẩm quyền đối với cá nhân theo quy định. 

3. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 

hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ dự nguồn nhiệm kỳ 2020-2025, 

2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối 

với các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định. 

b) Tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị quy hoạch cán bộ của các cơ quan, 

đơn vị; trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, phê duyệt bổ sung quy 

hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 

2025-2030, 2026-2031 đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trước ngày 15/6/2022. 



 

 

c) Thông báo danh sách cán bộ quy hoạch sau khi được Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh phê duyệt đến các cơ quan, đơn vị để thực hiện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc 

các nội dung nêu tại Công văn này; đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về 

Sở Nội vụ để phối hợp, thống nhất giải quyết hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền để thực hiện theo đúng quy định và phù 

hợp với tình hình thực tế./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);                                                                                                                                                                 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. PD 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Trần Quốc Nam 
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