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So 08-HD/DUK 

HIfNG DAN 
A Thiyc hiçn mQt so ni dung Ngh quyet so 02-NQ/BUK, ngay 26/4/202 1 

cüa Ban Chap hành Bang b Khôi ye "Nâng cao nãng ltyc lãnh do, sfrc chiên 
dâu cüa to chfrc co s& dãng và chat ltrçrng di ngü can b, Clang viên" 

Thrc hin Nghj quy& s 02-NQ/DUK, ngày 26/4/202 1 cüa Ban Chap hành 

Dâng b Kh& v "Nâng cao näng lirc länh do, sirc chin du cüa t chàc c si 

dãng và chit li.rcing di ngü can b, Clang viên" (sau day gi tt là Nghj quyêt so 

02-NQ/DUK); Ban Thrô'ng vi Dàng ày Khôi hurng dn thrc hin mt so ni 

dung trong Ngh quyt s 02-NQ/DUK, cii th nhu sau: 

1. Mc 3 (3.5.1): Thyc hin tot cOng tác phát triên Clang viên 

- Cong tác kt np Clang viên phãi dam bâo Ca v s lugng và ch.t luçmg: 

Cp ày các t chirc Ca so' Dãng trin khai thirc hin vic phát triên Clang viên dam 

bão chi tiêu dã dê ra trong Ngh quyêt Dai  hi nhim kS'  2020 - 2025 càa cp mInh 

và tinh thin Cong van s 115-CV/DUK, ngày 17/5/202 1 càa Ban Thuo'ng vi Dàng 

ày Khi v "Tang czthng cong tácphát trkn dáng viên mó'i trong th&i gian tó'i ". 

- Quan tam k& nap  Clang viên mo'i di vâi qun chüng uu tà a các doanh 

nghip ngoài Nba nuóc chua có t chüc Dãng, tao  tin d cho vic phát trin t 

chüc co so' Dàng: Ban Thuo'ng vii Dãng ày KMi giao Dâng ày Ban Quãn 1 cac 

khu cong nghip tinh chü trI phi hçip vôi Ban T chirc Dàng ày Khi và các cc 

quan có lien quan lam vic vOi lãnh dao  các doanh nghip d tuyên truyn, phát 

hin, lam thu t11c gio'i thiu qun chüng uu tü tham gia lop D& tlxclng kt np Dàng 

do Dàng ày Khi mo', bM throng và tè chàc kt np Clang viên. 

2. Miic 3 (3.5.2): Thtrng xuyên quãn 1 cht chê di ngü Clang viên 

- Rà soát và thirc hin nghiêm vic chuyn sinh hoat  Clang cho Clang viên: 

Dâng vien duçc cp có thm quyn quyt djnh chuyn cong tác sang Clan v 
mo'i, nghi hu'u, nghi m,t süc, thôi vic, chm dirt hçp dng lao dng... thI trong 
tho'i han  60 ngày lam vic kê tir ngày quy& djnh có hiu lxc phài lam thu tiic 

chuyn sinh hoat dãng cho Clang viên dam bão theo Mic 6.3.1 Khoân 6.3 (Diu 6) 
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Quy dinh s 24-QD/TW, ngày 30/7/2021 cüa Ban Chp hành Trung uang ye quy 

dnh thi hành IDiu 1 Dáng. 

Dâng viên lam vic theo hçp dng không xác djnh thôi han  tü 12 tháng trô 

len các co quan, dan v, doanh nghip thI lam thñ tic chuyn sinh boat dàng den 

nai lam vic. 

Ban Thu?ing vii Dáng üy Khi giao cho Ban Clii dao  thrc hin Clii thj 33-

CT/TW cüa Dâng üy Khi v "tang cu'ôlig xáy dy'ng t chi'c dáng trong các dun 

vi kinh te' tu' nhán" phi hop vó'i Dãng üy Ban Quãn l các khu cong nghip tinh 

lam vic vi ban lãnh dao  các doanh nghip chua thânh 1p t chc dáng, rà soát 

dâng viên; nu s luang dãng viên trong các doanh nghip dam bão theo quy djnh 

Diu l Dâng và tiêu chI thành 1p t chirc ca s Dãng trong Kê hoach so 02-

KHIDUK, ngày 24/12/2020 cia Ban Thu'ing vii Dãng fiy KhOi ye "cing Go, xO 

c4aig và phát trie2n td chi'c Dáng, Doàn they  chInh trj - xâ hç5i trong cOc don vj kinh 

te' tw nhán" thI báo cáo Thuè'ng truc Dâng fiy Khi cho chü trno'ng lam quy trInh 

thành lap t chiirc Ca si Dãng ti-tic thuôc Dáng b KhM; nêu sO luçmg dâng viën 

trong các doanh nghiêp chira darn báo theo quy djnh Diêu 1 Dáng và tiêu chI 

thành lap t chirc co s Dãng, yêu cu dãng viên chuyn dáng ye Dáng b Ban 

Quán l các khu cong nghip tinh sinh boat. 

- Thi.rc hin nghiêrn ti:ic Quy dinh 126-QD/TW, ngày 28/02/2018 cüa B 

Chinh tr "Quy djnh mt s vn d v báo v chInh trj ni b Dáng": 

Vic xern xét kt nap  ngu'ô'i vào dáng, cp iy Co.  sO' dàng chu trácb nhirn 

thm tra, xác minh, thm dinh v tiêu chun chInh tri. TmO'ng hçip nêu có van dê can 

xem xét v chinh trj (bao grn lich sir chInh trj và chInh tr hin nay), cap uy Co.  SO' 

phái báo cáo Ban ThuO'ng vi Dáng üy Kh& xern xét, chi dao  thârn tra, xác rninh và 

kt lun báo dam tiêu chun chInh tn theo Chuung II, Quy dnh so 126-QD/TW. 

Khi thirc hin quy trInh cOng tác can b trong co quan, don yj, doanh nghip 

Nhà nuôc: Kiên toan BI thu, Phó BI thu', cp üy yiên co s; can b, dang yiCn trong 

din quy hoach, b nhirn, b nhim 1a  các chirc v1i lãnh dao,  quán I' cap phó 

phOng, tnrO'ng phông và tuang duong tth len thuôc các sO, nganh, don vj sr nghip 

cong 1p va doanh nghip Nba nuóc (trr trurng h9p can b din Ban Thung vi.i 

Tinh ñy quán l, do Ban ThuO'ng vii Tinh üy quyt dnh thm tra, xác mmli, kêt 1un 

y tiêu chun chinh trD,  c.p t1y co sO' xern xét, lap h so' d nghi. Ban Thung vi 

Dang üy Khi kt 1un tiêu chun chInh trj can bô, dáng viên theo Diu 5, Diu 14, 

Diu 15 và Diu 16, Quy dinh s 126-QD/TW. H so' grn: Ban khai l ljch theo 



3 

mu 1B/CTNB, So yu 1 lich theo mu 2C/TCTW (co xác nhn cüa länh dto co 

quan noi cong tác); Nhn xét cüa c.p üy v tiêu chun chInh trj dâng viên; Nhn 

xét, dánh giá can b 3 nàm lien tip gn nht cüa thu tnrông co quan, don vj, 

doanh nghip; Bàn nhn xét cüa cp üy noi cu trü; Bàn kê khai tài san, thu nhp; 

các vAn bang, chirng chi (phô to cong chimg). Vic thm djnh tiêu chun chInh trj 

di vOi can b, dãng viên phc vi cong tác can b tai  các doanh nghip ngoài Nba 

nuc, don vj kinh t tu nhan, cp üy cci s& chü dng phi hçip vOi chü doanh nghip 

d ap dçing phii hçip vi dc dim tInh hInh cüa doanh nghip. 

V quãn i can b, dâng viên khi di cOng tác, hQc tip,  lam vic 1 nuóc ngoAi: 

Cp üy co Si phài chju trách nhim chInh vic quãn 1 qua trInh can b, dâng viên 

thuc cp üy quAn 1 khi di cOng tác, h9c tip, lAm vic nuóc ngoAi theo quy djnh 

tai Chuong V, Quy djnh s 126-QD/TW. 

3. Muc 3 (3.6): ... thu'c hiên nhât the hóa chfrc danh hi thir cp ày là thu 

trtröng co' quan, doii vj, doanh nghip 

- Di vói CáC t cht'rc co s Dáng co quan, don vj vA doanh nghip Nba nuóc: 

+ D& vth dAng bO,  chi b co sâ chua thirc hin nhât th boa chüc danh bI 

thu cp üy là thu tru&ng co quail, don vj, doanh nghip: Nu dng chI bI thu cp 

üy sinh tr tháng 6/1963 di vth 11am, sinh tü tháng 6/1968 di vi nü trâ v truóc 

thI tip tc giQ chüc BI thu cp üy dn khi nghi cong tác; khi kin toàn bI thu cp 

üy mi phAi thçrc hin nghiêm vic nht th hóa. Nêu dng chI bI thu cap üy sinh 

tr tháng 7/1963 d& vth 11am, sinh tir tháng 7/1968 di vOi nft trO' 1i dày thI c.p üy 

phAi trao di thng nht vói thu truO'ng co quan, don vj, doanh nghip d thirc hin 

quy trInh kin toàn nht th hóa bI thu cp üy là thu truO'ng, dAm bAo s1r doàn k& 

thng nht trong co quan, don vj, doanli nghip (hoAn thành trtrcrc ngày 

15/10/2021). 

DAng b, chi b co so khi thçrc hin nh.t th hóa ma thu truO'ng co quan, don 

v, doanh nghip chua là Cp üy viên, nu thy th.t cn thit thI cap üy co sO thAo 

lun, thng nht d nghj DAng üy Kbi chi djnh tang them cp üy viên, nhung 

khOng qua 20% so vOi s lugng cp üy vien ma dai  hi quyt djnh; khi có bin 

dng v t chuc thI s luqng cp uy diu chinh v thu dAu nhim ks'. 

+ Dôi vói các chi b trçrc thuc dãng üy co so', chi b nào chua thrc hin nht 

th hóa bI thu cp üy là thu trirOng co quan, don vj, doanh nghip: Nu dng chI bI 

thu nghi huu hoc chuyn cong tác, khi kin toàn bi thu, dang uy co so' chi dao  thirc 
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hin ngay viêc nht th hóa. Ti'x nhiêm k' 2023-2025 tr& di, cp iiy Co s dâng phâi 

chi dao thuc hiên nghiêm vic nht th hóa. 

- D& vci các t chirc Dâng trong các doanh nghip ngoài Nba nuóc chua thi'c 

hin chü trtxong nht th boa bi thu cp üy là thu tnróng doanh nghip, cap üy Dáng 

co s xem xét, khuyn khIch ban lAnh dao, chü doanh nghip ngoài Nhà nuc là dáng 

viên tham gia c.p üy dng thii giu chiirc danE bI thu cp üy. 

Trên day là hu&ig dn thuc hiên nt s ni dung các nhim vi và giài pháp 

trong Nghi quyt s 02-NQ/DUK, ngày 26/4/2021 cüa Ban Chap banE Dãng b 

Khi v "nâng cao näng luc lãnh dao, sirc chin dAu cüa t chirc Co s dãng và chat 

lugng di ngü can bô, dáng viên", yêu cu cp üy các t chirc co s Dáng trong 

KhM trin khai thiic hiên./. 

Noi nhân: 
- Các dông chI Uy viên BCH Dãng b Khi, 
- Các TCCSD tr1rc thuc, 
- Các Co quan chuyên trãch thammuu, giüp vic DUK, 
- Liru. 
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