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Thực hiện Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của Ủy ban 

nhân dân huyện Đại Lộc về việc ban hành quy chế giới thiệu nguồn quy hoạch, rà 

soát bổ sung quy hoạch chức lãnh đạo, quản lý của các trường học trực thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2018;  

Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND 

huyện Đại Lộc về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, thôi giữ chức vụ và miễn nhiệm đối với viên chức lãnh đạo, quản lý của 

các trường học trực thuộc UBND huyện Đại Lộc; 

Để chủ động chuẩn bị cho việc bố trí, bổ sung nhân sự cán bộ, lãnh đạo 

quản lý các cấp học năm học 2020-2021; Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) 

hướng dẫn việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trường như 

sau: 

1. Những yêu cầu chung:  

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ 

trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý nhằm đưa vào quy 

hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản 

lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của các đơn vị trường học, đồng 

thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn và 

bổ sung vào quy hoạch các chức danh còn thiếu về số lượng và cơ cấu so với 

quy định. 

 Việc quy hoạch cán bộ dự nguồn phải sát với thực tiễn và có tính khả thi 

cao, phải đáp ứng nhiệm vụ ngay khi được bổ nhiệm; không chạy theo thành 

tích, số lượng mà xem nhẹ điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch, nếu không có đối 

tượng đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch thì không nhất thiết phải đưa 

vào quy hoạch; cần phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị để 

xác định tiêu chuẩn, cơ cấu đội ngũ cán bộ cần quy hoạch (Phẩm chất chính trị, 

đạo đức, lối sống, uy tín, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, độ tuổi, nam, nữ ...); 

phải nắm chắc đội ngũ cán bộ hiện có, dự báo được nhu cầu cán bộ trước mắt và 

lâu dài, trên cơ sở đó mới tiến hành lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch, 

đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng 

cán bộ theo quy hoạch. 

Khi rà soát, bổ sung quy hoạch các trường học căn cứ vào đánh giá cán bộ 

hằng năm để xem xét, quyết định, các bước tiến hành được thực hiện theo Điều 

9 ban hành tại Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 22/5/2018. Tiêu chuẩn để 

quy hoạch bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý căn cứ nội dung Chương II, Điều 6 

Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND huyện Đại Lộc về 
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việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ 

chức vụ và miễn nhiệm đối với viên chức lãnh đạo, quản lý của các trường học trực 

thuộc UBND huyện Đại Lộc. 

Các đơn vị trường học báo cáo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 

cho Phòng GDĐT (qua Bộ phận Tổ chức cán bộ) khi có kết quả đánh giá phân 

loại viên chức của năm học, Phòng GDĐT tổng hợp và phối hợp với Phòng Nội 

vụ huyện thẩm định trình UBND huyện phê duyệt. 

2. Quy trình và các bước tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch: 

 Căn cứ kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý ở cuối năm học 2018-

2019 các đơn vị tiến hành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản 

lý dự nguồn theo quy trình và các bước như sau (Theo Điều 9 ban hành tại 

Quyết định 1900/QĐ-UBND ngày 22/5/2018):  

Bước 1: Hội nghị chi bộ: 

Căn cứ vào kết quả đánh giá viên chức năm học 2019-2020, đối chiếu 

danh sách cán bộ lãnh đạo quản lý được quy hoạch ở năm qua, hội nghị tiến 

hành lấy phiếu tín nhiệm nhằm rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ 

không đủ tiêu chuẩn, tín nhiệm thấp (những cán bộ có tổng số phiếu tín nhiệm 

dưới 50%). 

Hội nghị thảo luận thống nhất số lượng nhân sự các chức danh lãnh đạo, 

quản lý đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp tục quy hoạch dự nguồn (những cán bộ có 

tổng số phiếu tín nhiệm trên 50%) và dự kiến số lượng nhân sự bổ sung nguồn 

quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để trình hội nghị tiếp theo. 

 (Các bước tiếp theo thực hiện theo Điều 8 Quyết định 1900/QĐ-UBND 

ngày 22/5/2018) 

Lưu ý:  

- Bước 1 này thực hiện nhằm rà soát đưa ra khỏi quy hoạch các chức danh 

lãnh đạo, quản lý hoặc trong năm qua đã quy hoạch hoặc bổ sung vào quy hoạch 

các chức danh lãnh đạo, quản lý thiếu số lượng theo quy định.  

 - Không tiếp tục đưa vào quy hoạch những viên chức được cử tham gia 

các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhưng không tham gia (trừ những lý do khách quan). 

3. Hồ sơ đề nghị rà soát bổ sung nguồn quy hoạch  

(Thực hiện theo Điều 10 Quyết định 1900/QĐ-UBND ngày 22/5/2018) 

3.1. Tờ trình đề nghị của Hiệu trưởng về rà soát bổ sung nguồn quy 

hoạch; 

 3.2. Danh sách trích ngang nhân sự đề nghị rà soát bổ sung nguồn quy 

hoạch (mẫu 2); 

3.3. Danh sách trích ngang nhân sự đề nghị đưa ra khỏi nguồn quy hoạch 

(nếu có) (mẫu 4);  

 3.4. Báo cáo kết quả giới thiệu nguồn quy hoạch hoặc rà soát bổ sung 

nguồn quy hoạch (mẫu 3); 
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 3.5. Trích các biên bản hội nghị (mỗi bước một biên bản và có bảng tổng 

hợp phiếu kèm theo); 

 3.6. Hồ sơ cá nhân của nhân sự đề nghị phê duyệt rà soát bổ sung nguồn 

quy hoạch (các biểu mẫu kèm theo). 

 - Sơ yếu lý lịch ((theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định 

số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) do cá nhân tự 

khai, được Thủ trưởng đơn vị xác nhận; 

 - Bản sao các văn bằng chuyên môn cao nhất, các chứng chỉ về trình độ 

Tin học, Ngoại ngữ, quản lý giáo dục, lý luận chính trị. (có chứng thực); 

 - Bản kê khai tài sản thu nhập (có mẫu kèm theo); 

 - Bản photo nhận xét đánh giá phân loại đảng viên; 

 - Bản photo xét đánh giá phân loại viên chức. 

   Tất cả hồ sơ trên mỗi cá nhân quy hoạch được sắp xếp theo thứ tự bỏ 

vào 1 túi hồ sơ bên ngoài dán nhãn cụ thể, Tờ trình của đơn vị kẹp ở trên các hồ 

sơ cá nhân. Hồ sơ cá nhân bao gồm các trường hợp quy hoạch năm qua và 

trường hợp quy hoạch mới, nếu cá nhân được nhà trường quy hoạch nhưng 

không nộp hồ sơ, thì loại ra khỏi danh sách đề nghị quy hoạch. 

 3. Thời gian nộp: chậm nhất ngày 20/7/2020 

Trên đây là Công văn hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý trường học năm học 2019-2020; Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng 

các đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nội dung trên và báo cáo đúng thời 

gian qui định./. 

Nơi nhận: 
- Các trường học trong huyện; 
- Lưu VP, TCCB. 

Q. TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Lương Đức Hiền 



 


