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TP. Yen Bái, ngày,2'/tháng  3 nám 2022 

KE HOACH 
• A A A A A A A A A Dieu dQng, luan chuyen, bo tn sap xep can b9, cong chtrc, vien chirc 

A • A A F• • trong hç thong chmh tr thanh pho Yen Bai, giai dotn 2022-2025 

Cn cü Quy djnh s 98-QD/TW, ngày 07/10/2017 cñaB ChInhtrjv1uân 
chuyên can b; Quy dijnh so 07-QD/TIJ, ngày 29/3/2018 cüa Tinh üy Yen Bái ye 
luãn chuyên can b; Quy djnh so 15-QD/TU, ngày 19/10/2021 cüa Ban Thu&ng 
vi Tinh ñy ye phn cap qun l to chirc, can b; Quyêt djIIh so 40/2021/QD-
UBND, ngày 30/12/202 1 cüa UBND tinh Yen Bái ban hãnh Quy djnh ye phân 
cp quàn l can b, cong chüc, viên chüc và ngu1i lao ding tinh Yen Bái; 

D vic bi trI, sp xp can b dap 11mg kjp thOi yêu cu thirc hin nhim 
vi trong tInh hInh mcci, Ban Thithng vi Thành u Yen Bái xây dirng Kê hotch 
diu dng, luân chuyên, bô trI, sp xp can b, cong chirc, viên chCcc trong h 
thông chInh trj thành phô, giai dioan 2022-2025, c1i the nhu sau: 

i. MJC DICH, yEu CAU 

1. Mitc dIch 

Trin khai thirc hin có hiu qua chü truang, nghj quytcüa Dàng,chInh 
sách, pháp lust eüa Nhà nrnc ye cong tác can b, gop phân bô trI, sap xêp hçip 
l, dng b di ngü can b, cong ch11rc, viên ch11rc trong toàn h thông chInh trj 
thành phô, bào dam nguonnhan lirc dráp üng yeu cau xay dirngthanh phô Yen 
Bai phat trien nhanh, ben vtrng theo huo'ng xanh, hai hoa, ban sac, hanh  phuc ; 

A A V A A V A V A A V A 

Thong qua cong tac ctieu dçng, bo tn sap xep can b, cong chuc, vien 
chi'rc dê tiêp tic dào tao,  bôi duong và rèn luyn dii ngü can b; tao  môi tnthng, 
diu kin, nhân t mâi d can b phát huy näng 1irc, s trung, chuyên mon 
nghip v1i; tao diu kin cho can b tré, can b nU, can b ngui dan tc thiêu 
sO, can b cótriên vng phát triên, can b trong quy hoach duc rèn luyn thirc 
tiên; tao  nguOn can b lâu dài cho thành ph; nMt là can b lãnh diao  chü chôt 
tai các co quan, don vj xä, phumg tren dja bàn. 

2. Yen câu 

Cong tác diêu ding, luân chuyn, bé trI sp xp can b, cong chirc, viên 
chüc phãi dt dixói sir lãnh dao  thu&ng xuyên, trirc tiêp, toàn din cüa Thithng 
trrc Thành Uy, Ban ThRing vii Thành üy yà cap üy các cp; báo dam tuân thu 
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quan dim, nguyen tc và các quy djnh hin hành cüa Dáng và Nhà nuOc v 
cong tác can b. 

Cong tác diu dng kt hcp v6i luân chuyn can bO phài bâo dam tng 

th& dng b, giüa các co' quan, &m vl trong toàn h thông chInh trj cña Dâng 
b thành ph Yen Bái; phài gn kCt ch.t chë vi quy hoach, dào tao,  bôi duO'ng, 
dánh giá, sp xp, b trI, sü ding can b; tiêp tc thirc hin chU tnrong bô tn 
chticc danh lãnh dao  chü ch& xâ, phuông không là ngixi dja phuong và không 
gitt chi.'rc vi qua hai nhim kS'  liOn tip. 

K& hcip chat chë giüa luân chuyn vâi diu dng, b trI sp xp hçp l 
di ngü can b, cong chüc, viOn chüc trong toàn h thông chInh trj thành phô; 
tang cuông can b cho nhfmg ncci con khó khàn ye ngun can b nhung có nhu 
cau, khäc ph1ic trInh trng ncii thfra, ncii thiêu và tInh trng ciic b, khép kin 
trong cong tác cánb; phông ngtira tiêu circ, tránh suire ì, phát huy sr dOi mâi, 
tIch circ, tao  sir phân drâu cüa dOi  ngü can b trong giai d'oan hin nay. 

Vic thurc hin cong tác diu dng, bé trI sp xp can bO,  cong chuirc, viên 
ehi'rc phãi bão dram dan chü, khách quan, cong khai, minh bach,  Cong b1ng; ngn 
chn tiOu c1rc, tham nhi:ing, lçxi Ich nhóm, quan h dông hç, than quen... 

II. NQI DUNG CU THI 

1. Dôi ttrqng, phim vi thirc hin 

- DiOu dng, luân ehuyn, b trI, sp xp can b, cong chuire, viên chuire 
giüa các cci quan, phèng, ban, Mt trn T qu& và các t chuire chInh trj - xã 
hi trirc thuc thành phô vci nhau; 

- Diu dng, luân chuyn, b trI, sp xêp can b, Cong chi'rc, viên chuirc 
giüa các ca quan, phông, ban, dcin vj, Mt trn To quOc và các doàn the 
chInh trj - xã hi thuc thành ph v the xã, phuing và nguçic lai; 

- Diu dng, luân chuyn, b trI, sp xp can bO,  cOng chuirc giüa các 
xã,phung trên dja bàn thành phO vci nhau, giUa các eci quan Mt trn To 
quôc, cac t chuire chInh trj - xã hi trirc thuc xã, phux?rng vói nhau. 

2. Xác djnh nhu cu, vj tn diu dng, luân chuyn, b trI, sp xOp 
can b, cong chfrc, viên chfrc 

- Can cur quy djnh cüa Dãng và Nba nucc, nhu cu thrc tin v cOng tác 
can b tai  eac c quan, phông, ban, diGn vj, doàn the và xä, phung, hang näm, 
Ban Thithng vu Thành üy chi dao  xác djnh các vj trI can diêu dng, luân 
chuyên, bô trI sap xOp can b, cOng chüc, viOn chuire; trong do, ru tiOn xáe djnh 
nguOn can b trO, can b có phâm chat dao  duire tot, cO näng lirc và trin vçng 
phat triOn, nàm trong quy hoach  và dang giü các chuinc danh tr Phó tru&ng 
phông, ban, doàn the thành phO; Phó Chü tjch HDND, UBND các xã, phu?mg 
và tucing ducmg trâ len, dO thc hin diêu dng, luân chuyn, b trI, s.p xp 
dam nhim cac vj trI mói tai  các cci quan, dan vj, dja phuang cüa thành ph& 
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- Xác djnh nhu cu diu ding, luân chuyn, b tn sp xp can bO,  cong 
chirc, vien chi'rc can chü diên các 1mb virc, dja bàn can thiêt theo yêu câu 
phát triên cüa thành phô; vj trI dang thiêu; vj trI can b giü mt chüc v1i cap 

truâng (diOi vi Ca chirc danh bâu cir và bô nhim) lien tiic tir 08 nàm trc len 
eüng O rnt dja phixcng, ca quan, dan vj (khong nhát thiêtphái áp dyng bat 
bu5c dôi v&i can bç$ là trithng các phông chuyên mon thu5c Uy ban nhdn 
dan thành phO); vj trI can b giü chüc danh dé thirc hin chü truang bô trI 
ngiRii dii'rng dâu cap üy, chInh quyên xã, phung khOng phài là ngui dja 
phucing; các tri.thng hçp khác do Ban Thuing vii Thành üy xem xét, quyêt 

A A P P A dnh theo quy dnh va phan cap quan lyto chuc, can b9. 
9 F F F 

3. Ni dung, quy trInh dieu dng, man chuyên, bô trI, sap xêp can 
b, cong chfrc, viên chfrc 

Hng näm, cp üy, th chüc diàng, lành dçto các ca quan phông, ban, doàn 
the, xã, phuäng can Cu quy djnh cüa Dàng và Nhà nmc và dôi tuclng, nhu câu 
can b trI sap xêp can b, cong chirc, viên chüc, tiên hành rà soát dánh giá dOi 
ngü can b, cOng chirc, viên chIrc cüa dia  phuang, ca quan dan vj mInh dê lam 
can ctr phôi hcTp vOi Ca quan To chüc - Ni vii thành phô trInh Thuông triic 
Thành üy, Ban Thrning vi Thành ñy cho chü truang theo quy djnh ye phân cap 
quàn l to chirc, can b. 

Can cü vào chü trmmg cüa Thuàng trirc Thành üy, Ban Thuàng vçi Thành 
ui', Ca quan To chüc - Ni vi thông báo dê các dja phuang, ca quan, phOng, 
ban dan vj dê xuât nhân sir trong din diêu dng, luân chuyên, bô tn, sap xêp. 

Ca quan T chCrc - Ni vi tng hçp d xut cüa các ca quan, phông, ban, 
dan vj, xà, phuing; dOng thi tiên hành rà soat tiêu chuân, tiêu chi và dir kiên dja 
bàn, chirc danh và nhân sic diu dng, luân chuyn, b6 trI sp xêp; phôi hqp lam 
quy trInh, h sa theo quy djnh di vâi nhân s1r d%r kiên diêu dng, bô trI sap xêp. 

Thung trrc Thành üy hoc üy quyn cho Ca quan T chiirc - Ni vi trao 
dOi vai ca quan nai di, nal den v dukiên chuc danh va nhân su duac diêu dOng, 
bo tn sap xep; Ca quan To chire - Nçi vii tham mini gui van ban lay y kien tham 
djnh cüa các ca quan lien quan, tong hqp kêt qua thâm djnh d báo cáo Thuing 
trrc, Ban Thuô'ng vii Thành Uy theo phân cap quán l to chuc, can b. 

Thu?mg trirc Thành ñy (hoc iy quyn cho Cci quan Td chz'c vy, 
hogc co'quanco can bQ dwçic luan chuyen dleudQng) to chuc gp ga can b9, 
cong chuc, vienchuc duc dieud9ng, luan chuyen, botni, sap xep de quan triçt 
miic dich, yeu cau dieu dung, luan chuyen, bo tn, sap xep can b9; dong thai nam 
bt tam tix nguyen vng và xác djnh trách nhirn dôi vâi can b, cong chuc, viên 
chüc du?c diêu dng, luân chuyên, bô trI sap xôp. 

Ca quan T chüc - Ni vi trInh Thu?mg trirc Thành üy, Ban Thuing vii 
Thành üy, lãnh dao  UBND thànhphô xem xét, quyêt djnh và länh dao,  chi  dao 
to chüc thirc hin (ban hành quyêt djnh, cOng bO quyêt djnh, chi dgo bu ci và 
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các cong vic cn thilt khác...). 
A r A • A A A A A , 

5. Thiyc hiçn chinh sach can bQ sau theu dQng, luan chuyen, bo tn, 
sap xêp: 

Can b, cong chi'rc, viên chrc khi dn dGn vj cong tác mói duqc to diiêu 
kin thun lqi ye mi mt dé thirc hin tot nhim viii duçc giao; duçic bào dam 
dy dü ch d, chInh sách dOi vth can b, cong chirc theo quy djnh hin hành 
cüa Bang và Nhà nixâc. Dôi vâi can b, cong ch'rc, viên chüc có thành tIch dc 
bit xut sac, có triên v9ng phát triên së duçic xem xét nâng krang triic thai 
han, ducic mi tiên xem xét quy hoach, bô nhim gitt các chirc danh, chirc vi,1 phi 
hqp theo quy dijnh hin hành cüa Bang và Nhà nuâc. 

III. TO ciiiGc TH!)C HhijN 

1. Co quan T chfrc - Ni vii thành ph 

Tham mru xây dmg K hoach diu dIng b trI sp xp can b, cOng 
chüc, viên chi'rc hang nám; 1p danh sách dIiu dng, bô trI sap xêp và nOu bin 
pháp ciii th dôi vài trng can b dira trên Quy hoach can b, nhu câu cOng tác 
va nàng 1çrc, si trumg cUa can b; thu cu, vj trI diu dng, luân chuyn can 
b, cong chirc, viên chirc theo tInh hlnh thirc tê tai  các cci quan, dan vj, dja 
phuang trén dja bàn thành phô dê trInh Thu?mg trirc Thành üy và Ban Thuang 
vi Thành üy xem xét cho kiên theo phân cap quân l to chüc, can b. 

ChU trI, phi hcrp, huong din các ca quan, don vj, dja phuong lien quan 
triên khai thirc hin tot Ké hoach nay; tham mixu thirc hin quy trInh diêu dng, 
b trI s.p xêp can b, cOng chic, viên chüc theo d'cing quy djnh. Thuang xuyên 
kim tra, don doe, dánh giá, tOng hcip báo cáo vic th%rc hin Kê ho.ch diêu 
dng, luân chuyên can b, cong chirc, viên chirc hang näm, báo cáo Thixang 
trirc, Ban thuè'ng vi Thành üy. 

2. Co quan Thanh tra - Kim tra thành üy 

PhOi hçip yj  cácco quan lien quan thâm djnh tiêu chuân theo quy djnh 
dOi vâi can b duge diêu dng khi gici thiu bâu cü hoc bô nhim. 

3. Ban Tuyên giáo Thãnh üy 

Lam tt cOng tác tuyên truyn, quán trit các quy djnh, hrnng dan, k 
hoach cua Trung uang, cüa Tinh üy, Thành ñy ye cOng tác diêu dng, luân 
chuyén, bô trI, sap xêp can b, cOng chic, viên chic; phOi hgp yâj Ca quan To 
chic - Ni vii thành phO, các ca quan lien quan trong cOng tác dào tao,  bOi 
duO'ng can b, cOng chc, viên chc các cp. 

9 , 9 
A A A - A - A 5. Mit trin To quoc, cac ttoan the chinh tr! - xa hçn thanh pho; cac 

co quan, phông, ban chuyên môn, don v sty nghip và xa, phtrôiig thuc 
thành phô 
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- Phi hçrp vâi Co quan T chilic - Ni vii thành pM va các co quan có 
lien quan thirc hin các buóc quy trInh v diu dng, luân chuyên, bô trI sap 
xêp can b, cong chüc, viên chi'rc trong h thông chInh trj thành phô. 

- Thirc hin nghiêm quyt djnh v diu dng, b trI sp xp can b, cong 
chiirc, viên chüc cña Thành üy hoc UBND thành phô; tao  diêu kin thun li 
trong vic tiêp then, bàn giao nhim vi, dng viên tinh than dé can b den 
nhn cOng tác hoàn thành tOt nhim vi ducc giao. 

- Tang cithng kST lut, k cuong cUa Dâng và Nhà nuóc v cong tác can 
b. Xi:r l nghiêm nhtng can b, cong chirc, viên chirc không chap hành quyêt 
dljnh ye vic diêu dng ma không có l do chInh dáng và nhüng can b, cong 
chüc, viên chirc vi ti! tu&ng ciic b, dng co cá nhân ma can tr, gay khó khän, 
lam giâm uy tin ngithi duqc diu dng tâi hoc igi ding vic diêu dng, bô tn 
sap xêp can b ma day nguYi không hçp vâi minh di fbi khác. 

A A 9 r r A A A - Dnh ky hang nam, cap uy, chinh quyen quan ly can bQ, cong chuc, vien 
chüc diugc diêu dng diên, tiên hành then xét, dánh giá dlôi vâi can b duçic 
diêu dng ye dja phucmg, co quan don vj mInh, báo cáo Thuè'ng trirc, Ban 
Thu&ng vi Thành üy theo phân cp quàn l t chi'rc, can b. 

Trên day là K hoach  diu dng M trI sp xp can b, cong chirc, viên 
chüc các co quail, dan vj thuc thành phô Yen Bái, giai doan 2022-2025. Ban 
Thu&ng vi Thành Uy yêu câu các cap üy, to chrc dáng, các co quan, dan vj, 
cija phuong có lien quan nghiem tüc triên khai thirc hin./. 

Nai nhân:  
- Ban to chirc Tinh u (de b/c); 
- TT Thành üy - HDND - UBND thành phô, 
- Các D/c Uy viên BCH Dáng bO thành ph6, 
- Các phông, ban, Ca quan, dcm vj, MTTQ 

vâ các doàn the thãnh phO, 
- Các chi, clang b trpc thuOc, 
- Luu TC-NV, VPCU&CQTP. 

T/M BAN TI1IUUNG VJ 
Bi THU 
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