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I. DANE GIA TINE HINH CHUNG 

Trong nhttng nm qua, Thânh Uy và các c.p üy trong toàn Dãng b thành 
ph luôn quan tam thrc hin nhiu giâi pháp cüng c, nâng cao cht hrcing cti 
ngti can bO,  cong chüc, viên chüc. Cong tác quy hoach, tao ngu6n, xây dimg 
dQi ngü can b k can, cong tác dào tao,  b6i duOiig, chun hóa can hO dixqc 
quan tam chü tr9ng, gn vâi viOc nãng cao chit lucrng tuyn diing can bO;  cOng 
tác dánh giá, b trI, si'r diing can bO dam bâo khách quan, dan chü, ca ban dä 
b trI, si:r diing can bO theo chuyên mon dào tao,  sO' trtthng cong tác, ffrng buóc 
khc phiic duçic sir hng hit, bj dOng và chip vá v cOng tác can b; di ngU 
can bO,  cong chi'rc, viên chrc trong hO th6ng chInh frj tCr thành pM dn xâ, 
phuO'ng duçic cüng c, kiOn toàn, chun hoá, nâng cao chit hrqng, dai  da s6 
can bO du có 1p truO'ng tix tlx&ng, ban lTnh chInh trj vU'ng yang, có dao  di'rc, 
1i sng giân dj, guo'ng mu, có thüc t chirc k 1u.t, luôn tu du&ng, rèn 
1uyn, phn ctu hoàn thành t6t nhiOm vi duçic giao. 

Tuy nhien, ben canh  nhttng kt qua. dat  dirçic, cOng tác can bO và dOi  ngü 
can bO trong hO th6ng chInh trj thãnh ph6 cOn mOt  s6 tn tai:  ViOc dánh giá can 
bO & mOt s it cp üy, ca quan, dan vj cOn han  ch, chra phân ánh dung thirc 
chit, chua gn vâi kt qua, san ph.m cii th, có tru&ng hçip cOn cam tInh, n 
nang...; cong tác dao tao,  bM throng can bO chua kt hçip chtt ch giüa 1 1un 
vO'i thrc tin, chua gn vOi quy hoach va theo chrc danh; cong tác phát hiOn, 
Mi throng tao  ngun can bO chixa thirc sr duçic chi1 , chua xây dimg duqc 
djnh huâng lâu dài v cOng tác can bO;  có lüc, có nai viOc sü diing can bO chixa 
phü hcip, vn cOn tInh tr.ng "vita thira, vIta thiéu "; t 1 niZ trO là can bO lành 
dao, quan ly a cac cap, cac nganh chua cao; nang 1irc cua d9i ngu can b9 chixa 
dng du, mOt  s It can hO, cong chirc, viên chirc chua dat  tiêu chun hoá can 
bô, tinh thn trách nhiOm chua cao, chi.ra thuO'ng xuyen tu duong, rèn luyn 
do dirc, tác phong, chuyOn mOn nghip vi. 
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Nguyen nhân chüyu cña khuyt dim, tn tqi hgn chi: Là do nhn thüc 

va thirc trách thim ciia mOt  s c.p Uy, t chüc dãng và can b, dáng viên, 
nht là ngu?iii dfrng du v can b va cong tác can b chtra that sir day âü, toàn 
din, sâu sat; cong tác quy hoach, dánh giá, b6 trI, sir d%lng can bO chua dông 
bO, con nng v co c.u, chua gn vic dào t.o, bi duong nguôn can b lâu dài 
vói vic b6 trI can bO theo yêu cu nhim vii truâc mit; cong tác giáo diic chInh 
trj, tu tu&ng có ncyi chua duçic coi trQng diing mi'rc; cong tác quãn l can bO có 
ncii, có lüc chiira cht ch, thiu kiên quyt, chua thay th kjp thri nhttng ngu?i 
uy tin thp, không bâo dam näng lirc, trInh dO...; cong tác theo dôi, kim tra, 
giám sat, dánh giá can bO trong din quy hoach và luân chuyn chua thuing 
xuyén, mOt  s triir&ng hçip can bO luãn chuyn chua phát huy duqc nng lc, 
s& truOng, hiu qua cong tác chua cao. 

II. QUAN DIEM, MJC TIEU 

1. V quan dim chi do 

Nâng cao chit lixcing dOi  ngfi can bO,  cong chirc, viên chirc là mt trong 
nhUng nhim vi cp bach, lâu dài, là mOt  trong ba khâu dOt  phá quan trçng 
trong thirc hin sir nghip xây dirng và phát frin thành ph6, là trách nhiOm cüa 
ca h tMng chInh trj, dithi si,r lânh dao  cüa các cp üy dáng. 

Nâng cao chit luqng dOi  ngü can bO, cong chirc, vién chüc mOt  each toàn 
din, dong bO ye so hiçing, Ca câu và chat luçrng, bâo dam kê thira On djnh, 
chuyên tiêp vtrng yang gitta các the h. 

Nâng cao chit lucing dOi  ngU can bO,  cong chic, viên chüc là qua trInh 
lâu dài, lien tic, cn có l trInh va buâc dii phü hçip, thirc hin dng bO các khâu 
dánh giá can bO,  quy hoach, dao tao,  bôi dtrông, thu hut, tao  nguôn, tuyên chçn, 
quãn l, sü d%lng can bO. 

2. Muc Tiêu 

2.1. Myc lieu cli ung 

Tp trung xay drng va phát trin dOi  ngü can hO, cong chirc, viên chi'rc 
A A 2. A A A A A thanh pho dat  chuan va tren chuan ye trrnh d9 chuyen mon, ly luan chrnh trl; 

dam báo dü v s luçing, có cci c.0 phü hçrp, dap ing tiêu chun chirc danh, vj 
tn viOc lam va khung nng 1irc theo quy djnh; Co an linh chInh trj vttng yang, 
phm chat 

dao dirc tht, có trInh dO,  k nang va tInh chuyOn nghip cao, thirc sir 
tam huyt, trách nhim, gop phn nãng cao nng lirc, chat 1txcing và hiOu qua 
hoat dng cüa các cci quan, dan vj trong h thng chinh trj tr thành ph dn cci 
sO, nhm thirc hiOn tt mic tiOu xay drng, phát trin thành ph sam tth thành 
do thj loi II, theo huang "Xanh, ban sc và hgnhphzc". 
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2.2. Myc tiêu cy tId 
(1) Di vó'i can b, cong chzc khi Dáng, doàn tId thànhph thOng tInh 

s hç'p dng theo Nghj djnh 68) 

- Duy tn t 1 100% can bO,  cong chuxc có trInh dO chuyên mon tir dai  h9c 
•l A A A 0 A A 

trcr len; phan dau den nam 2025 dam bao 100/o co tnnh d9 lylun chrnh trl tu 
trung cp trà len, có i 5% tthlên can bO cp trrnmg, phó các Ccc quan tham mmj, 
giup vic Thanh uy, doan the thanh pho co trmh d9 chuyen mon thac sy va 80/0 

A 9 A A co trmh d9 cao cap .hoac cu than ly lu?n  chinh  fri. 
- 100% can bO,  cong chi'rc hng nm dirqc bi dung kin thirc chuyOn 

môn, nghip vi, k5 näng cOng tác Dãng, doãn th& tin hoc, ngoai ngi, chüc danh 
lnh dao  quan l theo quy djnh. T' 1 can bO,  Cong chrc hoàn thãnh t& nhim vii 
h.ng näm dat  95% tth len. 

(2) DOi vol can bó, cong chic khôi chInh quyên thành phO ('khóng tInh 
sá hQp dng theo Nghj djnh 68)

A A 9 A A A 

- Den nam 2025, Co 100/0 can b9, cong chixc CO trinh d9 chuyen mon tu 
A 1 * A I A I 9 9 A 0 di h9c tra len, co trinh dç ly luan chrnh trl tu trung cap trci len; phan dau 25/o 

tth len can bO Cp trumg, phó CáC phông, ban có tnmnh dO chuyên mOn thac s5 
và 80% Co trInh dO cao Cp, Cu nhãn 1 lun chInh tn. 

- 100% can bO,  cOng chirc h.ng n.m duçic bi dung kin thüc quân 1' 
nhà nuc chucrng trInh chuyên vien, chuyen vien chInh, bi dung ngoai ngft, 
tin h9c ca ban, duçic bi duOng chi'rc danh lânh dao  quán l theo quy djnh. T 
Ic can b9, cong chuc hoan thanh tot nhiçm vi,i hang nam dat  95/0 tra len. 

(3) Ddi vOl can b5, viên chi-c cac dan vi sr nghip cia thành pM 
A  

- Den nam 2025, Co 100/0 can b9, vien chuc co trrnh d9 chuyen mon tu 
dai h9c trr len va có trInh dO l lun chInh frj tr trung c.p tth len (khong tInh 
các dan vi st nghip giáo dyc); ph.n du 25% trâ len can bO c.p tru&ng, phO 
các don vj sr nghip cO trInh dO chuyên mon thac s5 và 60% trâ len có trInh 

A . 9 19 1 19 dç cao cap, cix nhan ly luan  chinh tr. 

- 100% can bO,  viên chCrc h.ng näm duçrc bi dung kin thirc lien quan 
dn chrc danh ngh nghip, bi di.rng ngoi ngt, tin hçc cbãn. T' 1 can 
b9, vien chuc hoan thanh tot nhiçm vii hang nam dat  95% tra len. 

I • I .9 .9 1 .9 .9 - * (4) Doz voi can bQ, cong chwc chuyen mon xa, phwong 

- Truâc nm 2025, dam bão 100% can bO,  cong chirc chuyên mon xä, 
phu0ng có trInh dO chuyên mon t di hc tth len, có trinh dO 1 lun chInh tr tir 
trung c.p tth len; phn Mu 50% BI thu Dãng üy, Chü tjch Uy ban nhãn dan xA, 
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phuing có trInh dO chuyên mon thac s5 và 100% có trInh dO cao c.p hoc cir 
nhãn l lun chIrih tn. 

- 100% can bO,  cong chi'rc xâ, phuàng h&ng näm &rcYc bi duong kin thIrc 
lien quan dn chrc viii, chirc danh, bM diing ngoai ngt, tin hçc cci ban theo quy 
djnh. T' l can bO,  cOng chirc hoãn thành t6t nhiOm vii hang näm dat  95%. 

(5,) Doz v07 dQi ngu can bQ Ire, can bQ nw 
. 9 P P A P A , n a a s 

Ngoai bao dam cac tieu chi ye ly lu?n chinh trl, chuyen mon nghiep vi va 
mi'rc dO hoàn thành nhiOm vii theo các chi tiêu trong các nhom nêu trên; phn 

30% trâ len gi[i các chrc danh thuOc din Ban Thithng vi Thành i'iy quãn 1 
trong tng s6 can bO din Ban Thtr&ng viii Thành üy quãn l. 

ifi. MIIM V1J, GIAI piiAp cnU vEu 
1.Täng c.ro'ng sirlãnh do cua các cp üy Bang di vói cong tác phát 

trien dot ngu can by, cong chirc, vien chirc 
A F A A P 7 9 A P 9 9 Tiep tic doi mm, nang cao nhn thuc cua ca hç thong chrnh trl ttr thanh 

ph6 dn ca si v sir c.n thit và m1ic tiêu, nhiOm vi phát trin dOi  ngü can bO, 
cong chi'rc, viên chrc; xác djnh day là nhiOm viii quan tryng, là mOt  trong ba 
khau dOt  phá quantryng, là yu t6 quy& djnh trong sr nghip xây dung và phát 
triên cüa thành phô. Các cap üy Dãng can thng cung sir lânh dao  dôi vài cong 
tác phát triên di ngU can bO,  cong chüc, vien chirc hO thông chInh trj thông 
qua các nghj quyêt, chtrang trInh hành dng, cong tác quy hoach, dào tao,  bôi 
duOng, quãn l và sü ding can bO. 

2. Nâng cao nhán thfrc, tang cuô'ng giáo dtic chinh trj, tu' tiróng, 
dao 

F F A 9 dtrc, lot song cho can by, dang vien 

Thng cuàng cOng tác tuyên tmyn, giáo dic chInh tn, tu tix&ng, nãng 
cao phm cht dao  dirc, 16i sng, tInh k 1ut, k3 cuang, tinh th.n phiic viinhãn 
dan cho dyi ngu can by, dang vien trong hç thong chinh trl cua thanh pho, bao 

P P A A A . — — . A . A dam myl can by, dang vien deu nam vung nhung quan diem va miic tieu ye 
phát frin, nãng cao cht luqng dOi  ngfl can bO ciia thành ph6, coi do là nhiOm 
v'i tryng yu trong cong tác xây dmg Dáng và hO thng chInh trj. 

3. Lam Mt cong tác quy hoch, tuyn ding, diu dng, luân chuyn, 
bo nhiçm can by, cong chirc, vien chirc 

Tap trung chi dao  thrc hiOn t& cOng tác quy hoach  can  bO,  cong chCrc, 
viên chirc, bâo dam tInh chü dOng, dáp rng duc yeu cAu tru9c mt và lâu dài. 
Coi tryng viOc nãng cao chit hicmg quy hoach  can  bO,  di mâi quy trInh quy 
hoach can bO länh dao,  quãn l. Xây drng quy hoach can bO theo hu&ng "dng" 
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và "m&", chii i'  tang t 1 can bO nft, can b tré,... khc phiic tmnh trng c11c 

bO, khép kIn trong quy hoach can bO. 

Chü trQng nâng cao cMt lucing tuyn diing cong chrc, viên chirc, t chüc 
thc hin thi tuyn cong chirc, vien chirc theo nguyen tc cong khai, minh bach, 
khách quan va dung pháp lut, dam bào tInh canh  tranh. Tuyn di1ng cong 
churc, viên chüc theo vl fri vic lam và g&n vâi tinh giãn biên ch; iiu tiên tuyên 
dung cong chIrc, viên chi'rc có trInh d t& nghip Di hçc và trên Dai  h9c xêp 
loai giôi ye cong tác tai  thành phO. 

Di mó'i quy trInh lva  ch9n, b6 nhim, b fri can b, cong churc, vien 
chüc dam bào theo quy djnh. Tr nm 2021 thrc hin vic b tn 100% churc 
danh BI thu, Chü tjch Uy ban nhân dan xã, phung khong phài là ngi.rri dja 
phuang d kt hçp cong tác luân chuyn, dào tao  can b. Kjp thri xem xét, b 
nhim can bO tré có dü tiêu chun, näng lrc, trInh dO và hoàn thãnh xut s&c 

A - . , , - nhiçm vi gur cac vl tn chuc danh lanh dao  phong, ban, nganh, doan the thanh 
ph6 và churc danh lãnh dao  0 xA, phung ct tao  diu kin cho can bO tré tip 
tiic phát trién, dông thii tao  nguôn can bO ye lâu dài cho thành phô. 

Dy m?nh  va thirc hiOn có hiu qua cong tác diu dng, luãn chuyn dè dào 
tao can bO trong thrc tin, tang cuxng han nfta luãn chuyn can bO,  cOng chrc tr 
kh6i Dâng, doãn th sang kMi chfnh quyn va nguçic 'ai;  tir thãnh pM v cac xa, 

phung; tir cac xä, phuthig vói nhau hoc chuyn len thành pM, gn vi vic ctao 
tao, rèn luyn, thir thách can b; trong do chii tr9ng diu dOng, tang crning luãn 
chuyn can bO ntt, can bO tré dé rèn luyn trong thrc tin; thirc hin t6t cong tác 
bô trI, si diing can bO sau thOi gian luãn chuyên. 

Tip tc thirc hin t& vic chuyn di vj fri cong tác cUa can bO,  cOng 
chic, vien chirc báo dam cOng tam, khách quan, dñng quy djnh cüa pháp luat, 
tao môi trithng va diu kin thun lqi d can bO,  cong chi'rc yen tam cong tác, 
cng hin, gop phn th1rc hin t& các bin pháp phong ngra tham nhüng. Can 
cur vào tinh hInh thirc t, chü dOng diu pMi, tang ci.r&ng, trung tp can bO gitta 
các phông, ban, ca quan dan vj, xã, phu&ng d tp trung 1irc krçrng giài quy& 
nhffiig nhiOm vii mang tInh trçng tam, tr9ng dim dáp urng yêu cu nhim vi 
chInh frj cüa thành pM. 

4. Dy mtnh cong tác dào to, bi dirông nâng cao trInh d chuyên 
môn, 1 1un chinh trj cho các can b, cong chfrc, viên chirc 

Dào tçio theo quy hoqch. Trên ca sâ quy hoach  dQi ngü can bO h tMng 
chInh frj thành pM va Ca sà nhiêm ki 2020 - 2025, xây drng k hoach  dào  tao 
can b cho phti hp vài yêu cu cOng tác, trong do CO tInh dn nMng vj trI cn 
dào tao  trmnh dQ thac s5 chuyên môn; nhung vj trI c.n dào tao  them van bang 
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d b sung them kin thlrc; nhng vj trI cn dào tao  nãng cao 1 1un chInh 
tn... D6i vâi cong chüc, viên chirc chuyên môn, tin hãnh rà soát, hang nàm, 
trong ca giai don 2021 - 2025 d xây drng k ho.ch dào tao  náng cao trInh 
dO chuyên môn, 1 1un chInh trj, tiêu chun chlrc danh cUa tüng ca quan, dan 
vj va k hoach dào tao  chung cUa thnh ph, dào tao  phâi g.n vâi thu cu sIr 
d%ing và vj trIvic lam; kt hqp rà soát dánh giá can bO phiic vi trong cong tác 
quy hoach, bô fri và sIr diing can bO. 

Dào tqo thw&ngxuyên: Hang nãm, xây dmg k hoach dào t?o,  bidung, 
tp huãn kiên thlrc quan 1 nhà nixâc, nghip vi cong tác Dãng, doàn the; ye tin 
h9c, ngoi ng[i va cp nht kin thlrc mOi cho can bO,  cong chlrc, vien chlrc d 
can bç, cong chuc, vien chuc thanh pho, xa, phucing deu su diing thanh thao may 
vi tInh, 1mg dung duçic cong ngh thông tin va cO kin thlrc mOi phiic vi trong 
cong tác theo trng ngãnh, lTnh wc; tp trung dào tao  can  bO,  cong chlrc mOt  s6 
phOng, ban, don vj có th giao tip duçrc tMng Anh hoc ti&ig Trung, ting 
Pháp... dáp 1mg duçrc yêu cu lam vic trong môi tru&ng Quc t& 

Dào tqo, bdi dwông can b5 hé: Dlnh htróng và tao  diu kiOn cho can bO, 
cong chIrc, viên chIrc tré chü dOng h9c tsp, náng cao trInh dO chuyOn mOn, nang 

' r '. n n. r n , A a hrc quan iy. Song song vol viçc xay dirng dci ngu can b quan ly, can quan tam 
dào tao,  bi diröng nhttng cong chlrc tré có trMn vçng phát triên; dào tao,  bi 
thrOng theo tiêu chuãn chlrc danh. Tng cithng cong tác bôi duong, cp nht kiên 
thlrc, gn l thuyt véci thirc hãnh, k5 näng xlr 1 các tInh hung phát sinh tir thirc 
tin. Khuyn khIch tir hoc, tir dào tao  d nãng cao frnnh dO,  kMn thlrc va näng lirc. 
Tao diu kiOn cho dOi  ngü can bO tré di.rçic tham d%r các hoat dng và mOt  s  hOi 
nghj do Thành üy, HOi  dng nhãn dan, Uy ban nhân dan thành ph6 t chIrc d 
can bO có diu kin hçc hOi kinh nghim cong tac quãn l. 

Hang nàm, can di tInh hinh th%rc tê dê bô tn kinh phi trong d%r toán ngãn 
sách to chlrc cho mOt so can bO,  cong chlrc, viên chIrc di nghiên clru, trao dôi, 
hçc tp kinh nghim trong hoc ngoài nuóc theo ch dO quy djnh. 

A A 

Thic hin tt vic rà soát, xay dijng co cu, sp xp di ngü can 
bQ, cong chirc, vien chine sat vol chine nang, nhiçm viii va yen can cong tac 
cüa các Co quan khi Bang, doàn th, phông, ban chuyên môn, don vj sir 
nghip, xA, phu*ng 

T chlrc rà soát, tin hãnh xây dmg co cu, biên ch can bO,  cong chlrc, 
vien chlrc sat vói chlrc näng, nhiOm vi D an v fri vic lam, yeu c&u cOng tác 
cüa trng co quan, don vj kh6i Dãng, doàn th thành ph6, các phông, ban 
chuyên môn, dun vj sir nghip thành ph6 và xA, phurng. 
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Trên Co s?i chi'rc näng, nhim viii, biên ch &rqc giao, tiêu chun, nghip 

vii di vâi ngach cong chüc, viên chi'rc, dárih giá trmnh d chuyên môn, nng 1c, 
k& qua cong tác cüa can b, cong chrc, viên chrc các Ca quan, don vj tiên hành 
xp loai can b, cong churc, viên chüc; xây drng quy ch lam vic và sp xp, 
phãn cong lai  nhim vii cho ttrng can b, cong chüc, viên chi'rc cho phü hçrp; dông 
thôi thay th nhUng can b, Cong chirc, viênchirc không dU nâng 1irc, trInh d 
chuyên mOn, si'rc khOe yu... không dap ixngyêu cunhim vii. 

6. Xay diyng va to nguon can bç tre, can bQ nir 

Hang närn có k hoach ciii th v xây d%rng và tao  ngun can b tré, can 
b9 ntr de chu d9ng nguon can b9, khac phiic trnh trng hang hiit can bç, dap 
irng vic lira chçn can bQ d dao t.o, bi dung, quy hoach, b6 trI, sCr diing, b 
nhirn gitt cac chrc danh lãnh dao  quãn 1", darn bão dU v s lixqng, cht h.rçing, 
hçip ly ye ca cau, co sr chuyen tiep vimg yang gnra cac the hç dap img yeu 
c.u, nhim vi cUa Dãng bO thành ph trong tInh hmnh mâi. 

7. Tang cu*ng côngtác cal cách hành chinh; nâng cao chat hrng 
cong tac danh gla, xep lo3i can bQ, cong chu'c, vien chirc va cong tac quan 
1, sfr ding can b, Cong chfrc, viên chfrc 

Th%rc hin tot cong tác cãi each hành chInh trong do chü tr9ng cong tác 
t chirc trin khai thirc hin nhim vii; cOng tác phân công, phân thim; xác 
djnh tin dO thai gian, cht hxçing cong vic, trách nhim ngu?i thrc hin; cOng 
tác kirn tra, giám sat canbO, cOng chüc, vien chüc th1Tc thi côngv%i. 'Th h 
dong b9 hç thong phan mem, the dien tu ye thirc hiçn viçc quan ly, giam sat can 
bO, Cong chüc, viên chüc trong các Co quan don vj cüa thãnh ph& 

Hang nm thirc hin vic khâo sat dánh giá can hO d sang ice, phãn loi 
can bO lam co S(1 xem xét b tn, s.p xp can bO cho phU hqp. Nang cao cht 
krcing cOng tác dánh giá, xp loai can bO, cOng chrc, viOn chrc hang näm gn 
vâi kt qua, chat krçrng, hiOu qua thrc hiOn nhim vi cüa can bO,  cong chirc, 
viên chi'rc. 

Kiên quyêt xi:r l các can bO,  cong chrc, viên chirc vi pham cOng vi, 
thiu tinh thn trách nhiOm trong giái quyt cong vic. D6i vci can bO lnh dao, 
quán l, sau 02 näm lien tip ma co quan, don vj không có chuyn bin tIch 
circ trong thirc hin chirc nng, nhirn vi duçrc giao, hoc do thiu tinh thn 
trách nhim trong Cong tác quãn l, diu hành dà duçrc cp có thm quyn nhc 
nh6 dn ln thCr 03 thI có th min nhim theo quy djnh hoc xem xét, sp xp 
b6 trI cOng tác khác cho phii hcip vói khã näng cUa can bO. 
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8. Nang cao doi song vit chat, tinh than cua can b9, cong chuc, 
phát trin toàn din can b, cong chirc Ca v th hrc, tam hrc và trI hrc; có 
chinh sách thu hut, to ngun, dào to can b, cong chfrc, viên chfrc 

Tip tic quan tam nâng cao ch.t lucrng xây drng cci quan, don vj van 
hóa, to môi tris?Yng lam vic t&, dng viên, khIch 1 can b, cong chüc, viên 
chirc tIch crc thrc hin nhim vi. D.y manh  phong trào th diic, th thao trong 
cac co quan, don vj thành ph mt each thit thirc, hiu qua. 

Thirc hành tit kim chng lang phi trong sir ding ngân sách, khuyn 
khIeh cac co quan, don vj tit kim kinh phi hoat dng thumg xuyên hang nàm 
d chi tang them thunh.p cho can b, cong chrc, viên chirc, ngiiôi lao dng 
trong dan v! theo che d9 quy dnh va ket qua thrc hiçn nhiçm vi, tung buac 
cãi thin diii sng 4t cht, tinh thin cho can b, cong churc, viên chic. 

Tang cuông trang thit bj, phuong tin lam vic hin dai  cho di ngü can 
b, cOng chirc, viên chüc d gop phn dy manh  1mg diing cong ngh thông 
tin, nang cao hl9u 1irc quan ly, chat hrcing thirc hiçn nhiçm vii. 

Thirc hin t& cOng tác thi dua, kEen thithng các t.p th& Ca nhân có thành 
tich; nghiên clru d nghj tinh ban hành chInh sách dc thu thu hut ngun nhân 
lirc ch.t hrcmg cao v cong tác tai  thành ph. 

9. Bay mnh phân cap quàn 1 can b, dê cao vai trô ngtrô'i dfrng dâu 
cap üy, co' quan, dan v và tang ctrô'ng cong tác kiêm tra, giám sat 

Ràsoát, bt sung, hoàn thin các van ban quy djnh v quãn i can b theo 
hucng day manh  vic phân cap, ñy quyên trong cong tác can b, gän vâi trách 
nhim cüa ngu?L1i dirng dâu cap üy, co quan, dun vj ye kêt qua cong tác to chIme, 
can b theo thrn quyên phân cp. 

F • A A F • A A • A • A A Ban hanh va to chuc thirc hiçn tot cac quy dnh ye dieu kiçn, tieu chuan 
déii voi trng chlrc danh can b lãnh dsao,  quãn l5 thuc Ca quan Dãng, ChInh 
quyên, Mat trn To quôc và các doàn the chinh trj - xã hi thành phô, dê lam 
can elm trong vic nh.n xét, dánh giá, quy hoach,  dào  tao,  bi dung, b nhim, 
bô trI, sIr diing can b. Tiêp tue day mnh câi cách thu tiic hành chInh, chuân 
hóa h so, thu tic trong cong tác can b. Nâng cao cht lugng hot dng cUa 
co quan tham mixu ye cong tác to chIme, can b. 

Tang cuing cong tác kim tra, giám sat cüa cp üy các cap trong vic giáo 
diic, quán 1 và thirc hin cong tác can b. Kjp thii phát hin, có bin pháp un 
n.n, khc phic nhthig khuyt dim, xfr 1 nghiêm déi vOi t chlxc dâng, can b, 
dãng viên vi phm các quy djnh cüa Dáng và Nba nuOc trong cong tác can b 
hoc có biu hin nhung nhiu, gay khó khãn cho t chIme và cong dan khi dn 
lien h cOng vic. Thirc hin t& các quy djnh, quy ch giám sat và tham gia 
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gop y cua Mat  tran To quoc Viet Nam, cac doan the chrnh trl - xa hçi va nhan 
dan trong cong tác can b. 

IV. TO CII(JC THVC  HIN 

1. Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan thành ph ci th hóa Ngiij 
quyt cüa Thành ñy b&ng các k hoach,  d an. Chi dao  xây dung và t churc 
thirc hin k hoach dao tao,  bi duong hng nm và Ca giai don dôi vâi dOi 
ngü can bO,  cong chirc, viên chrc các phông, ban chuyên môn, dan vj s nghip 
thuQc Uy ban nhãn dan thành pM va can b, cong chüc xä, phithng. Xây drng 
k hoach biên ch HOi  dng than dan, Uy ban nhân dan và các phông chuyên 
mon cüa thãnh phô hang näni và tong the giai don 2021 - 2026. Hang näm 
xay drng k hoach chuyn di vjtrI cong tác di vâi cac chirc danh cong chi'rc, 
viên chüc phãi djnh kS'  chuyên doi vj tn cong tác dam báo diing yêu câu và các 
quy djnh cüa pháp 1ut. Xác djnh dir toán kinh phi trong dir toán ngãn sách 
hang nam d thirc hin Nghj quyt. 

2. Ban Tuyên giáo Thành üy: Thirc hin tuyên truyn, vn dng can 
b, cOng chirc, viên chircchü dung, tich c1rc hpc tp và lam theo t.m gtrang 
dao dixc Ho Minh, nang cao chat li.rcing phic vi than dan, cai tien le loi 
tác phong lam vic, nêu cao tinh thn guang mu cUa can bO,  cong chüc, viên 
chirc. Tuyên truyn, pM bin nOi  dung Nghj quyt dn các chi b, dãng b, ca 
quan, dan vj, t chirc trong h tMng chInh trj thành pM. 

3. Mt trân T qu1c, cac doàn th chInh trj - xã hi thành pM: Tuyên 
tmyn, vn dng can bO,  cOng chüc, vien chüc, doàn viên, hi viên tIch crc 
hpc tap, nâng cao trIth dO chuyên mOn, nghip vi, tu dtrông, rèn 1uyn, không 
ngrngphn d.0 yuan iOn, nãng cao chat luçing, hiOu qua cOng tác hoàn thành 
xuât sac nhiOm vii dugc phân cong. Các don vj cOng quãn, can cit nOi  dung 
Nghj quyt cña Thành üy va tInh hInh ci th cüa don v d xây dijng k hoach 
thirc hiOn và báo cáo ngành dpc quãn 1$' tao  diu kiOn d phát trin dOi  ngU can 
bO, cong chirc, viOn chirc cüa dan vj mInh. 

r . •y a a A , a p a • 4. Cac chi, dang bQ trirc thuyc: To chuc hpc tap,  quan triçt Ngh quyet 
cüa Ban Chap hãnh Dáng bO thành ph& d nãng cao nhn thirc cho can bO, 
dang vien ye y nghia, tam quan trpng cua viçc nang cao chat hrgng dpi ngu can 
bO, cOng chüc, viOn chitc, trên Ca so do chñ dng xay drng quy hoach,  k 
hoch ci th d thirc hin Nghj quyt. 

5. Co quan T chfrc - Ni v thành pM: Chü trI, phi hcip vOi cac 
phOng, ban, ngãnh, doàn th thành pM và cac don vj có lien quan, tham muu 
cho Thãnh üy chi dao  t chIrc thrc hiOn Ng quy& dat  hiOu qua. Tham mi.m 
xây drng quy hoach  can bO,  k hoach thirc hin vic dào tao,  bi duöng can 
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b, cong chirc, viên chi'rc trong h thng chInh trj cüa thành ph theo 
mic tiêu âã duqc xac djnh trong Nghj quyt; trong do tham milu trin khai 
thçrc hin cO hiu qua K ho.ch dao t,o, bi duOng can b tré trong h thng 
chInh trl thành ph ngay tr näm 2021. Xây drng k hoch biên ch Khi Dãng, 
doàn the thành phô, Khoi Ca quan ChInh quyên thành phô hang näm và tong 
the giai doan 2021 - 2025. Tharn mmi chi dao vic rà soát, dánh giá chat hrqng 
can bô, cong chirc, vien chi.'rc dê kjp th?i dê xuât phixcng an bô trI, sap xêp can 

A r p A A bç phu hçrp. Trien khai quy trinh danh gla, quy hoch, bo nhiçm, bo nhiçm 1i, 
luân chuyên, dieu dng can b lãnh do, quãn 1 các phOng, ban, doàn the thành 
ph& can b chü ch& cac xã, phi.r?ing. Hang näm, tham muu d tin hành so 
kêt, dánh giá tInh hInh to chi'rc thirc hin Nghj quyêt và kjp thi dé xuât sfra 
di, b sung cho phii hçp vói tmnh hInh thrc t. 

Nghj quyêt nay duçc phô biên den các chi, dãng b trirc thuc./. 

Ncii nhân: 
- Thithng trirc Tinh üy (d báo cáo), 
- Ban To chirc Tinh üy (dê báo cáo), 
- Các d/e Uy vién BCH Dãng b thành phô, 
- Các chi, clang b trrc thuc, 
- Các phóng, ban, doàn the thành pho, 
- Luu TC-NV, VT/TU. 
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