
DANGBOTINHYENBAI BANG CONG SAN VIT NAM 
THANH UY YEN BA! 

* 

S4"3 -HD/TU TP. Yen Bái, ngayOtháng  3 nám 2022 

HUUNG DAN 
Cong tác nhân siy dii hi chi b 

trijc thuic dãng üy c0 s&, nhim k5r 2020-2022 

- Can cir Diu 1 Bang Cong san Vit Nam; 

- Can cir K hoich s 67-KHITU, ngày 18/3/2022 cüa Ban Thung vi 
TiIIh üy và K hoach  s 123-KH/TIJ, ngày 28/3/2022 cUa Thành üy Yen Bái 
ye di hi các chi b trrc thuic dãng üy c si nhim k' 2022-2025; 

9 A P P A A #S A #9 A P A 

Thanh uy Yen Bai hucrng dan mçt so nçn dung ye cong tac than sr Dal 
hi chi b trirc thuc dãrig Uy cci si, nhim k' 2022-2025, ci,i the thu sau: 

I. M!JC IMCH, YEU CAU 

1. Myc dIch 
P P A 9 A P 9 A A P A A 

Nham giup cac cap uy, to chuc dang th%rc hiçn cong tac than sir di h9i 
dng bO,  thng tht, dam bão dñng nguyen täc và to chirc thành cong Dai  hi 
chi b tric thuc dâng üy co s, thim 2022 - 2025 trong toin Bang b 
thành phô. 

A A 2. Yeu cau 

- Cong tác nhân sr cp üy (sau day gi chung là chi iy), bi thu, phó bI 
thu chi b phái tiên hành dung nguyen täc, quy trInh, quy djnh cüa Bang; cong 

A P P A 7 P A 9 A A 7 P A 9 tam, khach quan, phat huy dan chu, tn tuç cua tap  the chi uy va can bç, diang 
A A 9 P A A A A A P 

vien; chong tu thong ca than, ciic bQ, thieu tinh xay dung hoac  ne nang, ne 
tránh, ngi va cham. 

- Nhân si,r chi üy, bI thu, phó bi thu chi b co bàn phâi thrc hin theo 
quy hoach  chi üy nhirn k' 2022-2025 và quy hoach  can b lãnh dao,  quãn l 
cüa Co quan, dcin vj; gän vic chuAn bj phuong an nhân sr chi üy vâi phuong 
an nhân sij lath dao,  quãn 1' co quan, &Yn vj; th%rc hin vic b trI BI thu chi 
b dOng thyi là Thu tru&ng Co quan dun vj, BI this chi bt thôn, t dan ph dIng 
th?yi là Trumg Ban Cong tác Mtt tr.n và Phó bI thu chi b dng thii là T 
trixng, Tru&ng thôn. 

II. CHUAN B! NHAN SI) BA! HQ! 
A 9 SA - 1. Tieu chuan cap uy vien 
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1.1. Cip ây viênphãi dam báo tiêu c/zun chung nhwsau 

(1) Tuyt di trung thành vth lçii Ich cüa Dàng, quc gia, dan tc và nhãn 
dan; kiên djnh chU nghia Mac - Lenin, tu tuâng Ho ChI Minh, miic tiêu, l 
tix&ng v dc l.p dan tôc, chü nghia xã hi và du?ng li dôi mOi cUa Dàng. Co 
1.p truông, quan dim, bàn 1mb chInh trj vng yang, không dao dng trong bat 
cir tInh hung nao, kiên quyt d,u tranh báo v Cuang lTnh, duàng lôi cüa 
Dáng, Hin pháp va pháp luat cüa Nhà nuâc. Co tinh than yêu ni.râc nông nan, 
dt lçri Ich cUa Bang, quc gia, dan tic, nhân dan, tp the len trên lçii ich cá 
nhãn; sn sang hy sinh vi sr nghip cUa Bang, vi dc l.p, tir do cUa T quc, 
vi h?nh  phüc cüa nhãn dan. Yen tam cong tác, ch.p hãnh nghiêm sir phan cong 
cüa to chüc và hoàn thành tOt mi nhim vi duçic giao. 

('2) Co phm chat dao  dirc trong sang; li s6ng trung thirc, khiêm tn, 
chân thành, gián di; can, kim, hem chInh, chI cong vô tu. Tam huyêt và có 
trách nhim vâi cong vic; không tham v9ng quyn lirc, không háo danh; có 
tinh thn doàn kt, xây drng, guong mu, thi.rcing yêu dng chI, dongnghip. 
Bàn than không tham nhung, quan lieu, co hi, vii 1i và tIch circ dâu tranh 
ngän chn, d.y lUi các biêu hin suy thoái v tir tithng chInh trj, dao  di'rc, lôi 
sng, ti.r din bin", "tir chuyn hoa" trong nib; kiên quyt diâu tranhchng 
quan lieu, cua quyen, tham nhung, lang phi, tieu circ, chu nghia ca than, loi 
sang co hi, thirc diing, be phái, li ich nhóm, nói không di dOi vâi lam; cOng 
bang, chInh trirc, trong diing ngui tài, không dê ngi1i than, ngui quen lçri 
diing chirc vii, quyn han  cüa mInh d trrc lvi. Tuân thU và thc hin nghiêm 
cac nguyen t.c t chCrc, kS luat cUa Bang, nht là nguyen t.c t.p trung dan chU, 
tr phê birth và phê bInh. 

(3) Co tir duy di mói, có t.m nhIn, phucmg pháp lam vic khoa hoc; có 
näng 1irc tong hçTp, phân tich và di,r báo. Co khã nang phát hin nhüng mâu thun, 
thách thrc, thii cci, thun lqi, van dê mâi, khó và nhi:tng hn ch, bt cp trong 
thrc tiên; m?nh d?n dexuat nhüng nhim vi.i, giãi pháp phU hçxp, khã thi, hiu 
qua dê phát huy, thUc dày ho.c tháo gi. Co näng 1irc thirc tin, näm chäc va hiu 
biêt co bàn tInh hInh thirc té dê ci,i the hoá và t chüc thirc hin có hiu qua các 
chU tnrclng, dumg li cUa Bang, chInh sách, pháp lu.t cUa Nba nuóc; có thành 
tIch, kt qua cong tác ni trOi a 11th virc, dja bàn cOng tác dugc phan cOng; cn 
cU, chju kho, näng dng, sang tao,  dam nghI, dam lam, dam chju trách nhim và 
VI th dan phiic vii. Co khá näng lath dao,  chi  dao;  có kinh nghim thirc tin; 
gucing mâu, quy ti và phát huy sirc math  tong hcip cUa tp th& cá nhân; dixcic 
can b, dãng viOn, quân chUng nhãn dan tin trrOng, tin nhim. 

(4) Co trInh d chuyên môn, 1 1un chInh tr, quãn 1 nba nuóc dáp i.'rng 
yeu câu, nhim vi ducic giao theo quy djnh cUa Bang, Nba nuac; trInh d tin 
hçc, ngoai ng& can thiêt và phU hgp (rieng di vat nhdn sr tham gia cáp ñy chi 
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b5 thón, td dánphá, thy theo tInh hInh thrc te Dáng ñy xà, phu'&ng xem xét 
quyet djnh va vgn dyng chophu hcip). 

(5) Dü sirc khoê d th%rc hin nhim vi (theo kê't lugAn  cia cci quan y té 
có thâm quyen trong thô'i gian khóng qua 6 tháng dén th&i diem giói thiu nhán 
s); bão dram tui theo quy djnh (rieng dó'i vó'i nhân sir tham gia cap iy chi bç3 
thón, td dan phá, thy theo tlnh hInh thrc t Dáng zy xâ, phw&ng xem xét quyêt 
djnh va v2n dyng cho phü hQp). 

1.2. Tren cci stiêu chun chung, c/ia j5 mtsyêu ciu, lieu chuin sau 

- Nhãn mnh tiêu chuãn ye 1p truông tu tix&ng chInh trj; nng lirc thirc 
A A A 7 A A 7' '7 7' A '7 

tien the hiçn bang hiçu qua cong vic; uy tin trong Dang, trong can bQ, dang 
viên; tu duy doi mOi, sang tao,  khã näng tip can, näm bat, xr 1 có hiu qua 
nhung van d mói phát sinh; doan kt, quy ti di ngü can b; phong cách cong 
tác khoa h9c, dan chü, sau sat, dam nghi, dam nói, dam lam, dam chju trách 
nhim; minh bach,  cong thin, khách quan trong cong tác can b; khã nng phát 
hin và si'r diing ngixñ Co driTrc, có tài; không tham ô, tham nhüng; có thai d kiên 
quyt d.0 tranh vói các biu hin tham o, tham nhüng, tiêu circ và phân bác các 
1un diu xuyên t?c,  phãn dng, trái vâi Cucing linh, Diêu 1 Dáng, Hiên pháp, 
pháp 1ut cüa It'Thà nithc. Co thai d nghiêm tüc kh.c phiic, süa cha kjp th?ñ 
nhU'ng tn t?i,  yu kern và khuyt dim sau kim diem t%r phé bInh và phê bInh 

• 7" • A 7' A A A A 7' A theo trnh than Ngh quyet Trung irang 4 khoa XI ye MQt so van de cap bach ye 
xây dirng Bang hin nay"; Nghj quyt Trung uclng 4 khóa XII ye tang cuing 
xây drng chinh dn Bang; ngn chn, dy lUi sr suy thoái ye tu tuOng chinh trj, 

7' A A '7 A •A A •A A 7' A A dao dirc loi song, nhung bieu hiçn tr dien bien , tr chuyen hoa trong nçi bQ 
và Chi thj s 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 cüa BO ChInh trj ye "Day manh  hçc 
tp va lam theo tu tith'ng, dao  dri'rc, phong each H ChI Minh". 

A A '7 7 ,' 7' A 7 A '7 '7 A - Khong ccr cau vao chi uy nlumg can b9, drang vien ma ban than hoac 
vçi (chong), con vi phm các quy drjnh eUa Dãng, chInh sách, pháp lu.t cUa Nhà 
nuóc lam ãnh hiiâng tOi uy tIn cüa ca quan, dan vj va ban than can b; can bO 
vi pham quy djnh ye tiêu chuân chfnh trj và nhng diêu dâng viên, can b, cong 
chirc không duçxc lam. 

- V sirc khôe: Các drng chI dm7c gith thiu tham gia chi üy, bI thu, phó bI 
thu chi b phài có dü sirc khOe d hoãn thânh chi'rc trách, thim vii dixçic giao. 

2. V d tui, co cu,s ltrçrng chi üy, bI thu', phó bI thu' chi b 

2.1. Vê d tuôi: Cac dOng chI lan dâu tham gia chi üy, bI thu, phó bi thu 
chi b nói ehung phâi dü tuôi cOng tác tr 2 nhim kS'  trà len, It nhât cüng trçn 
1 nhim ks'. DOi vói các dông chi duçc giói thiu tái ci:r nhim k' 2022- 2025 

7 A A 7' 7' A A ' A '7 phai du turn cong tac it that 1/2 (mOt phan hai) nhiçm ky. 

Riêng d tui dé,i vth nhan sir tham gia chi üy chi b thôn, t dan ph 
(có can bó nghi hint tham gia chi üy) do Bang üy xã, phuOng chi dao  tüy thuc 
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vào tmnh hInh thirc t trêntinh th,n nhitng dng chI duçic giâi thiu tham gia 
cap uy phai dam bao ye tieu chuan, sue khoe va uy tin. 

2.2. V c0 ctu: Trên Co sâ dam bâo tiêu chun, chi üy chi bO cn có Co 

c.0 hçp 1 d länh dto toàn din nhim vi chInh trj, chU tr9ng di vâi can bO 
tré, can b nct. 

2.3. V séi 1w9'ng: Chi b có dui 09 dáng viên chInh thiTre, bu bI thu chi 
b, nu cn bAu mt phó bI thu; chi b Co ti'r 09 dáng viên chInh thiTre tr& len 
b.0 chi u, b.0 bI thu, phó bI thu chi b trong s chi Uy viên; chi b dông dàng 
viên b.0 khOng qua 07 chi u viên (tu)s lztg dáng viên hin có cãa tfrng 
chi bô, dáng uj cc' sà chi dao viçAc  quyét dinh so lwçxng chi uj) viên và cc' câu 
chophut hçip). 

3. Mt s dim cn chü trong giO'i thiu nhân sir tham gia cp üy 
khOa mth 

- Trén co sâ quy hoch can b, d nghj cüa chi b và tInh hInh thirc tin, 
Dáng üyco si xem xét phê duyt phuong an nhân sir d giâi thiu cho Di hOi 
chi b bâu theo dung quy chê bâu cCr trong Dáng. 

- Gn vic chu.n bj phucing an nhân sr chi Uy, bI thu chi b vói phucrng 
an nhân sir länh dao,  quán l co quan, don vj và thôn, t dan phô. 

III. QUY TRINH CONG TAC NHAN sty 

. ,. , A . ,. ., 
1. Doi vo'i cac dong chi tham gia tai cir 

(1,) Bwóc 1: Can dr tiêu chun, diu kin, co c.u, s lucxng duçic Dãng 
uyco so quy dnhva phuccng hixong cong tac nhan sir duqc cap uy thong qua. 
Tren co so danh sach cac dong chi chi uy vien, bi thu, pho bi thu ducing nhiçm 
(néu co), dông chI bI thu chi b tiên hanh rà soát, dánh giá tirng tru&ng hgpvà 
1p danh sach chi uy vien, bi thu, pho bi thu duong nhiçm dap img tieu chuan, 
diu kiên tái cir (nhiém k5' 2022-2025) theo quy djnh d 1.y kin gi6i thiu 
ti Hçi nghj ehi uy (doi vo'i nhwng no'i co chi uy va can bQ chu chot deu la cap 
ñy viên), tiêp theo lay kiên ti HOi  nghj can b chü chôt1  (dôi vái nhcrng nc'i 

, . p. A . A ' A • A • • p. A co chi uy va can bo chu chot khong la cap uy vien) va lay y kien tii Hçi ngh 
, . IS p. A . .' ., A A p. p p. p. 

dang vien. Cac Hçu ngh tien hanh: Thao 1u.n, phan tich ket qua lay y kien; xac 
minh,kêt lun nhUng van dê mâi nay sinh (nê'u co), biu quyt giâi thiu nhãn 
sir (bang phiêu kIn). 

Nriuvên tc j'ió'i thiêu, iwa chon:  Nhân sir duçc giâi thiu, l?a  ch9n 
phâi d.tti l phiêu dông trên50% tong s thành viên duçic triu t.p; kêt qua 

kiem phieu duçic cong bo tal  hi ngh. 

(2) Bwóc 2: Can ciTr danh sãch nhân si,r dã duge giói thiu, lira ch9n, 

1Thành phn gn: Các dng chi bI thu, phó bI thi.r (nlu có); trueing, phó ci quan, din vi;  tnràng 
thôn, th dan phô; truâng các doàn th chInh trj - xA hi do chi b trrc tip lãnh dao. 
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thong qua cac HQI ngh a Bucc 1, tien hanh lay y kien giai thiçu tal  Hoi nghi 
chi Uy, hôi nghj tin hành: Thão lu.n, phn tIch kt qua l.y kiên; xác minh, 
kêt 1un nhüng van de mâi nay sinh (nêu co), biêu quyêt giâi thiu nhân sir 
(bngphieu kIn). 

Nuvên tic giói thiêu, Iwa c/ion:  Nhn sij d.rçic giOi thiu, 1ira ch9n 
phâi dt t l phiu dng trên 50% tng s thành viên duçic triu tip; kêt qua 
kiêm phiêu duçic cong bô tai  hi nghj. 

,. . A , ' • 2. Doi vo'i cac dong chi lan dau tham gia cap uy 

(1) Bwóc 1: Can cir tiêu chu.n, diu kin, cci cu, s luçing duçrc Dáng 
U ca sr quy djnh va phuong huâng cong tác nhân sir duçc cap Uy thông qua, 
trên co si danh sách quy hoach  cp üy (nhiêm Icj) 2022-2025 dôi v&i chi b5 
trc thu.3c dáng zy ca thy, các chirc danh lãnh dao  phông (co' quan, dun vj), 
Trii&ng Ban Cong tác Mt tran,  th trithng, trtthng thôn (dôi vài chi bó thOn, to 

danpho) dong chi bi thu chi b9 tien hanh ra soat, danh gia ti.rng tnrong hçp va 
xemxét,lp danh sách clir kên nhU'ng than strong quy hoch dap ng tiéu 
chuan, dieu kiçn tham gia cap uy nhiçm ky mm theo quy dnh de lay y kien 
gioi thiu tai  Hi nghj chi Uy (di vái nhfrng no'i có chi a'iy và can b3 chüchôt 
deu la cap uy vien), tiep theo lay y hen ti Hçi ngh can b9 chu chot (doz voi 
nhu'ng noi co chi uy va can bQ chu chot khong la cap uy vien) va layy kien tal 
Hçi ngh dang vien. Cac Hçi ngh tien hanh: Thao luan,phan  tich ket qua lay 

kiên; xác minh, kt lun nhüng vn d mri nay sinh (nêu co), biêu quyêt gi6i 
thiçu than sir (bang phzeu kin). 

Nj'uvên tic iói thiêu, Iwa chon:  

Nhân sir dugc giói thiu, hera chçn phâi dat  ti l phiu dng trên 50% 
tng s thành viên duçic triu t.p; ly tr cao xung thp cho dü s lucing theo 
quy djnha (tInh cá sá dw 10-15% so vói tang s c4p ñy vien dwcicphân bO theo 
quy dinh,); trung hçrp chua dU s hrcmg thI hOi  nghj tiêp tic thâo 1u.n xem xét, 
giói thiu than sir cho chü so lixçxng theo quy djnh; kêt qua kiém phiêu duqc 
cong bo t?l  hi ngh. 

(2) Bu'ó'c 2: Can cir danh sách nhân sir dã duçc gifi thiu, 1ira chçn, 
thông qua các Hi nghj 6' Bwóc 1, tin hành ly kin giói thiu tai Hôi nghi 
chi üy, hi nghj tin hành: Thão 1u.n, phân tIch kt qua ly " kin; xác minh, 
kt lun nhtng v.n dê mâi nay sinh 'nê'u co,); biu quyêt gi6i thiu nhân sir 
(bngphieu kIn). 

Njuvên tic j'iói thiêu, lu'a c/ion:  Nhân sr thrçic giói thiu, lira chn 
phái dt ti l phiu dng trên 50% tng s thành viên duçic triu tap; tru6'ng 
hgp chua dü so lirgng thI hi nghj tiêp tçtc thão lu.n xem xét, giâi thiu nhán sij 

VI d'i: Tng s6 chi ày viên dtrqc quy djnh là 07 nguai; s tái cfr dü diu kin, tiêu chun dtrc 
thông qua là 02 ngthi; so lucing duqc giài thiu cOn 'ai khOng qua 06 ngithi 'fInh theo so dw 10- 15%). 
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cho chu so luqng theo quy dnh; ket qua hem phieu thxçic cong bo tal  hi ngh. 
P A A P P A A A * Lu'u y: Trinh tir thrc hiçn quy trinh nhan sir tai cix, nhan sx lan dau 

tham gia c.p Uy có th dixçc thirc hin song song trong cüng mt hi nghj, quy 
trInh nhân six tái cir ducic thirc hiên tnthc. 

3. Xây ding phirong an nhân sty báo cáo Bang üy co s& 

Can cü tiêu chun, diu kin, co cu, s hxqng duçic Dáng üy Co sti quy 
djnh va phixcmg huóng cong tác nhân si duqc Ban Thuông vii, cap üy thông 
qua, trfn co sâ k& qua nhan sir tai cü, nhãn sir lan dâu tham giacâp üy ddixqc 
gioi thiçu, 1ra chçn, thong qua a Miic 1, 2 neu tren, dong chi bi thu chi bç tien 
hãnh 1p danh sách nhüng nhân sr tham gia cap ñy khóa mâi (nhiçAm  kf' 2022-
2025) và báo cáo v Bang üy co si theo quy djnh. 

V P A . . * Liru y: Trong qua trinh chuan b nhan sir, neu chi uy, cac chuc danh bi 
thu, phó bi thu chi b giOi thiu có s dix thI báo cáo cádanh sách có so dix dé 
Ban Chip hành Bang b Co si (theo quy djnh vêphán cap quán lj5 can b) xem 
xet, cho y kien. 

P V S P 

(1) Nêu Ban Chap hành Dáng b co s (theo quy djnh vêphân cap quán 
lj5 can b5) dng vdd phixong an nhân sir do chi b giOi thiu và không có 
kin chi dao  khác thI phucmg an nhân sir do s duqc giOi thiuvi d?.i  hi. 

"2,) Nêu Ban Chap hành Bang bO co sO 'theo quy d/nh vêphân cap quán 
V P A P V A 7 P 5 A A A S A A 

lycan bQ) co y  hen chi dao  khacthitriçu tphi ngh chi uy hoac chi b9 ('doi 
voi nhu'ng noi khong co chi uy) de tiep thu, thao luan  va hoan chinh phixong an 
nhán sir trInh Dai  hôi. 

4. Cong tác nhân sty trong Bi hi 

4.1. lYng th, d thbEu chi üy, bithw,phó bithwchi b) 

lfng cr, dê cir và bâu chi üy, bI this, phó bI thu chi b trong Dti hi duc 
thirc hin theo quy djnh cüa Diu 1 Bang và Quy ch bu c1r trong Bang ban 
hânh kern theo QuyOt djnh sO 244-QED/TW, ngày 09/6/2014 cña Ban Chap hành 

A A A S P A A Trung ixcrng Bang (sua doi, bo sung), dong thai hruy m9t so diem sau: 

- Vic üng cir, d cO dirge thc hin tai dai hi, doàn thu tjeh (chz tjch) 
dai hi tong hçp danh sách irng cr, d ci:r, báo cáo dai  hi xem xét, quyt djnh. 

- kin ch.t v.n di vâi nguôi duçic d ci'r hoc tir rng &Tç1C gi'ri bang 
thu tói doàn chü tjch (chñ tjch) dai  hi, doàn chü tjch (chz tjch) dai  hi t chi'rc 
vic trã li ngix?i cht vn (khong cMt vd'n trc tié'p tqi hç3i trw&ng). 

4.2. Bâu chi üy, bIthu',phóbIthirchibô 

- Di hi nghien ciru danh sách nhân si,r do chi Uy, bI thu chi b (di v6i 
nhrrng nc'i không có chi zy) triu tp dai  hi giói thiu; danh sách irng cir, 
cir tai dai hôi (neu có); lap danh sách bâu ci:r; tin hành b.0 chi üy sau do bu 
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chüc danh bI thu chi b, phó bI thu chi b (ne'u có) trong s6 các chi üy viên 
mâi duçic bâu theo Quy ch bu cir trong Dàng. 

- Truông hçip danh sách bu cir bI thu, phó bI thu không dñng vOi phuong 
an nhan sir d:à dirge ban chap hành dâng b co sà phé duyt thI kjp thôi báo 
cao, xin y kien chi dao  cua ban chap hanh dang bQ co so (thong qua dong chi 
BI tint Dâng b7). 

- Quy djnh v sé dir va danh sách b.0 cir thirc hintheo Diu 16 (Quy 
che bu c& trong £)áng- ban hành kern theo QuyeA't  djnh so 244-QD/TW ngày 
09/6/2014 cia Ban Ch4p  hành Trung woiig khóa Xl, tha dOi bO sung). 

- TrInh ti1 bu chi Uy, bI this, phó bI thu thirc hin theo Diu 19, Diu 23 
(Quy che bu ct trong Dáng- ban hành kern theo Quyet djnh sO 244-QD/TW 
ngày 09/6/2014 cza Ban Ch4 hành Trung wcng khóa XI, tha ddi b sung). 

5. Cong tác nhân siy sau 03i hi (dii vó'i nhfrng noi có clii üy) 
A A A d 9 A 

- Chi uy khoa mm chuan b1 dr kien phan cong cap uy vien, tham khao y 
S A I A A A A A I A A A 

kien cac cap 
,
uy vien ye d%r hen phan cong va quyet dnh phan cong nhiçm vi 

cho cac cap uy vien. 

IV.DANHMVCHOScNHANST1 
S S I S S S 

Thông nhât theo khô giây A4 và sap xêp theo thir tr sau: 

1. T?ytrInh; 
I S 1 .7 1 

2. Bang tong hçip két qua kiêm phiêu kern theo Biên bàn kiêm phiêu ô 
các bithc; 

3. So yu 1 ljch (theo máu 2C/TCTW-98) do cá nhân tir khai Va CO 

quan trirc tiêp quãn 1 can b xác nh.n; có dan ành màu kh 4x6 chiip 
trong thii gian không qua 6 tháng; 

7 •fl •A S A S A S 

4. Ban t%r kiem diem ca than nam 2021; co nhan xet, danh gia 
cUa chi bO và xác nh.n cüa dãng üy cci quan noi can bO cong tác; 

5. Nhn xét, dánh giá cUa chi üy cu trü di vâi bàn than và gia dmniri 
cánb; 

6. Bàn kê khai tài san thu nhp theo mu ban hành kern theo Nghj djnh 
s 130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 eüa ChInh phü (7cj xác nhgn và ghi rô 
hQ ten vào tü'ng trang,); 

7. Bàn sao các van bng, chüng chi v trInh d hçc vn, chuyên môn, 
nghip vii, 1 1u.n chInh trj, ngoi ngU... có chiling thirc cüa Co quan có thâm 

, , , . , • . x ,, 
quyen (neu van bang, chu'ng chi do co' so' nwo'c ngoai cap thi phai Co giay cong 
nhn hoc van ban trá 1ôi cña Cyc Quán 1j5 chat lu-Q71g ye van bang); 

8. Bàn sao Gi.ykhai sinh (hçrp li,);  trumg hgp giy khai sinh không bào 
dam theo quy dnIi thi gui ban sao ly 1ch dang vien goc co xac nhin cua cap 
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üy có thâm quyén; 

9. Kt 1un tinh trang  si'rc khoè cüa cci quan y t có thm quyn trong 
thii gian không qua 6 tháng. 

S.  

Luu  : riêng dôi vOi nhân six tham gia cap üy chi b thôn, to dan phô, 
tuy theo tInh hInh thirc t Dáng üy xã, phuông xem xét quyêt djnh và 4n diing 
h sa nhân sir tai  cac miic 6, 7, 9 cho phü hp. 

V. TO CHC THIXC fflN 

1. Can cir HixOng dn nay, yêu cu clang Uy cci s& trin khai hithng dn 
ci1 the dôi vOi các cap üy, chi b trrc thuc clang b mInh. 

2. Trong qua trInh thirc hin quy trInh nhân sir Di hOi  chi b, nu có khó 
khn, vuàngmac, clang üy co sâ tOng hp, phãn ãnh v Ccr quan TO chIrc - Ni 
vi thành phô dê xem xét, phôi hçp giâi quyêt dam bão diing quy djnh.I. 

Ncxi nhãn: 
- Các dlc U' viên BTV Thành üy; 
- Ca quan To chixc - Ni vii; 
- Các dãng b ca sO; 
- Luu TC-NV, VT/TU. 



MáusO1 
DANG BO BANG CONG SAN VIT NAM  

CIII BO  
* 

PHIEU LAY MEN GII THIU 
NHAN S CAP Uy, BI THIX, PIIO BI THIX 

Khoá , nhiêm k 2022-2025 
(H.51 ngh/ chi iy) 

Thrc hin quy djnh cUa Dãng Uy ca sâ (di vói chi b trrc thuc) v tiéu 
chuãn, diêu kin, ci câu, so 1uçng. Cn cur kêt qua rà soát chi Uy viên, bI thu, phó 
bI thu duang nhim va các dng chi ngoài c.p u duang nhim dü diu kin, tiêu 
chun dr kin tham gia cp u' khoa mâi, nhim k D nghj dng chI cho kin 
ciia minh bang cách dánh d.0 (X) vao các ct dng , không dng . 

I. Lira chQn, gió'i thiu các dông chI cp u viên, bI thu, phó bi thir 
throng nhim trong danh sách diró'i day tham gia cap u khoá mói 

TT Hç và ten 

Ngay, 

thang, 

näm sinh 

Chü'c v, do'n 

vj cong tác 

Trinh d 

chuyên mon 

LL 

CT 

Tin 

hQc 

Ngoi 

ng& 

QL 

NN 

Bng 

' 

Khong 

ang 

I Cap üy viOn 

01 

02 

03 

II ChOc danh bI thir 

01 
Chuc danh pho bI 
thtr 

01 

II. Lua chon, giói thiêu các (lông chI ngoài cap u5 throng nhiêm trong 
danh sách dtroi day, dr kiin tharn gia cp u khoá mói (Gôm các ding chI 
trong quy hoch Chi ny co du tien chuan, then kiçn) 

TT HQvàten 

Ngay, 

thang, 

näm 

sinh 

Chüc vu, don 

v cOng täc 

Trinh dO 

chuyên mOn 

LL 

CT 

Tin 

hc 

Ngoi 

ngfr 

QL 

NN 

Dng 

y 

Khong 

dong y 

I Cap üy viên 

01 

02 

03 

II Chirc danh bi thu 

01 
Churc danh phO bE 
thu 

01 



Máu so 02 
DANG BO BANG CONG SAN VIT NAM 

CIII BQ  
* 

PHIEU LAY ' MEN GII THIU 
NHAN S CAP UY, B! THIJ', PHO B! THu 

Khoá	 , nhiêm k 2022-2025 
(Hç5i nghj can bç5 chü chOt) 

Thirc hin quy djnh cüa Dãng üy Co sâ (déd vói chi b trrc thuc) v tiêu 
chuan, dieu kiçn, co cau, so hrçing. Can cu ket qua ra soat chi uy vien, bi thu, pho 
bI thu duc:ing nhim và các dng chI ngoài cp u' dixcing nhim dü diêu kin, tiêu 
chu.n dir kin tham gia c.p u' khoa mth, nhim k3r D nghj dng chI cho kin 
cüa mInh bang each dánh d.0 (X) vào các ct dng , không dng . 

I. Lira ch9n, gió'i thiu các dng chi c u5 viên, bI thir, phó hi thir thro'ng 
nhim trong danh sách diró'i day tham gia cap u5' khoá mi 

TT Ho và ten 

Ngay, 

thang, 

näm sinh 

Chüc vy, don 

vj cOng tác 

TrInh d 

chuyên mon 

LL 

CT 

Tin 

h9c 

Ngoi 

ngu' 

QL 

NN 

Dng 

' 

Khong 

dong 

I Cp üy viên 

01 

02 

03 

II Chfrc danh bi thtr 

01 
Chtc danh phO bi 
thir 

01 

II. Liya ch9n, gi&i thiu các dng chi ngoài cp u5 du'o'ng nhirn trong 
danh sách dithi day, dir kiên tham gia cãj  u khoá mó'i (Gôm cdc dông chI 
trong quy hoxch Chi üy có dü tiêu chuân, itiêu kin) 

TT H9vàten 

Ngay, 

thang, 

näm 

sinh 

Chüc vçi, don 

cong tac 

Trinh dO 

chuyên mon 

LL 

CT 

Tin 

hçc 

Ngoi 

ngfr 

QL 

NN 

Dng 

y 

Không 

dong y 

I Cp üy viên 

01 

02 

03 

II Chfrc danh bI thu' 

01 
Chfrc danh phO bi 
thu 

01 



DANGBO  
CHIBQ  

('Mu 3,) 
BANG CONG SAN VIET NAM  

* 

PHIEU MN Y MEN GIOI THIU 
NHAN su cAp Uy, B! THUc PHO B! THIJ CIII BQ 

Nhiêm kr 2022 - 2025 
(Ding cho Hói nghj dáng viên, ngày tháng nàm 20 ) 

Can cü tiêu chu.n, diu kin, cc cu, s luçTng duçic Dáng üy quy djnh 
(Tai k hoch s KHIDU ngày thang nàm 2022). Trên ca s& kt qua rà 
soat danh sach cp uy viên, bI thu, pho bi thu chi bô duong nhiêm và cac dông clii 
ngoai cap uy dirong nhiçm diu dieu kiçn, tieu chuan dir hen tham gia cap uy khoa 
mói, nhiêm kS'  2022-2025, d nghi dng chI cho kin cUa mInh b.ng cách dánh 
du (X) vào các ct dng , không dng (tçii phin 1); 1a chpn, gith thiu them 
(4iipIzn II). 

P A P A . n , r , I. Li!a  ch9n, gio'i thieu cac dong chi cap uy vien, bi thir, pho bi thu thrnng 
nhim trong danh sách du'ó'i day tham gia cp u khoá mói 

T 

T 
Hç và ten 

Ngay, 

thang, 

näm sinh 

Chirc vu 

hin nay 

Trinh d 
Dông 

y 

Khong 

aong y 
Chuyên 

mon 

L Iun 

chInh trj 

Tin 

hQc 

Ngoi 

ngfr 

QL 

NN 

I Chi uy viên 

II Chü'c danh Bi thir 

III Chfrc danh Phó bi thir 

II. Lija ch9n, gió'i thiu các dng chI ngoài cp u, hi thir, phó hi thu 
throng nhim d diy kin tham gia cp u, hi thu', phó hi thu khoá mó'i 

T 

T 
HQ và ten 

Ngay, 

thãng, 

nm sinh 

Chirc vçi 

hin nay 

TrInh d 
Bong 

y 

KhOng 

dng 
Chuyen 

mon 

L Iun 

chInh tr 

Tin 

hçc 

Ngoi 

ngfr 

QL 

NN 

I Chi uy viên 

II Chirc danh 81 thu 

III Chfrc danh Phó bi thu 
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