
DANG BO TINH THANH HOA BANG CQNG SAN VIT NAM 
BANG UY KilO! CCI QUAN 
VA DOANH NGHIP TINH 

* Thanh Hóa, ngày 22 tháng  f  nám 2022 

KE bACH 
To chñ'c Bai hôi Chi bô trti'c thuc Bang ily ccr s&, nhim k' 2022-2025 

Thrc hin Diu 1 Dàng; Quy djnh s 24-QD/TW, ngày 30/7/2021 cüa Ban 

Chip hành Trung ucmg v thi hành Diu 1 Dáng; HixOng dn s 01-HD/TW, ngày 

28/9/2021 cüa Ban BI thu v mt s vk d cii th thi hành Diu 1 Dãng; Cong van 

s 565-CV/TU ngày 14/3/2022 cüa Ban Thuô'ng vii Tinh Uy ye vic chi do d.i hi 

chi b trurc thuc clang üy cci sô, nhim k' 2022-2025. Ban Thu?mg vi Dãng üy 

Khi Cor quan và Doanh nghip tinh ban hành k hoch t chi'rc dti hi chi b tr1rc 

thuc clang üy cor sâ, nhim ki 2022-202 5 nhu sau: 

I. MJC filCH, YEU cAu 

1. Các clang üy cc s xay dirng k hoch chi dao  các chi b tr1rc thuc và chi 

b trurc thuc clang üy b phn chun bj và t chüc dai  hi, nhim kS'  2022-2025. 

Cong tác chun bj và t chIrc di hi chi b nhim k 2022-2025 phái thrc hin theo 
phuo'ng châm k thira, n dinh, di mâi, sang tto và phát trin; phát huy dan chü, 

doàn kt di dôi vâi girt v'ng nguyen tic; coi trong chat hxçmg, hiu qua và phát buy 

trI tue, trách nhim cüa cac cp üy, t churc clang và can b, clang viên, truâc h& là 

nguñ dung du cp üy. 

2. Ttp trung chun bj t& các van kin trInh di hi; báo cáo chInh trj, báo cáo 

kim dim cUa chi üy chi bO phài dánh giá dung, trung thirc, khách quan, sat vâi kt 

qua thçrc hin nghj quyt di hi chi b nhim kS'  2020-2022...; chi rO nhttng urn 

dim, khuyt dim và nguyen nhân, rot ra bài h9c kinh nghim trong lãnh dao,  chi 

dao và th chirc thirc hin; dng thai xac djnh phuorng huàng, miic tiêu, nhim vii 

thurc hin trong nhim 2022-2025. 

3. Cong tác chun bj nhân sur và bu cir chi üy nhim kS'  2022-2025 phãi thirc 

hin dung Diu l Dãng; bâo dam tInh tng th, dng b và dan chü, khách quan, 

minh bach.  Chü tr9ng phát hin, giâi thiu tham gia cp u' nhüng can b có düc, 
có tài, có uy tin, trin vQng thông qua boat dng thirc tin, nht là can b tré, can b 
nü.....Tp trung giài quyt, xu l kjp th?ñ nhthig tn tai, han ch& yu kern ma can 
b, clang viên, cong chuc, viên chuc và ngui lao dng quan tam. 

S64-1 -KH/DUK 
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ii. DO! T1XNG, NO! DUNG D! HOT 

1. Dôi tirçrng 

Các chi b trirc thuc dàng üy b phn, chi b trirc thuc dáng üy c s (sau 
day gçi chung là chi b) du tin hành dti hi chi b, nhim ki  2022-2025 theo quy 
djnh cüa Diu l Dãng. 

2. Ni dung 

Di hi thirc hin 2 ni dung sau: 

(1) Tng kt vic thirc hin nghj quyt dti hi chi b nhim ki 2020-2022 
(di vái nhthig chi bçä mó'i thành 1p thI dánh giá vic thyc hin nhim vt tIc khi 

thành 1p  cho cMn thai dim dgi hç5i); xác djnh milc tiêu, phuung huàng, nhim viii 
và giài pháp cüa chi b, nhim k' 2022-2025; kim dim vai trô lành do cüa chi 
üy hoäc bI thu, phó bI thu (di vói chi b không có chi üy), nhim k3t 2020-2022. 

(2) Bu cü ban chp hành chi b; bu bI thu, bu phó bI thu chi b thim kS' 
2022-2025. 

I!!. CHUAN B VAN KIN TRINH DiI HO! 

Vic chdtn bj ni dung dai  hi chi b nhim kr 2022-2025 phài theo ditng quy 
djnh cüa Diu l Dâng và k hoach, huàng dk cüa Trung ung, Tinh üy và Dáng 
üy Khi, trong do cn km : 

1. Báo cáo chInh trj cüa chi b phãi dánh giá khách quan, trung thc, sat vâi tInh 

hInh va kt qua thirc hin nghj quyt di hi chi bO nhim k5' 2020-2022, gn vth thirc 
hiên Diu lê Bang, các chi thj, nghj quyt, quy djnh, kt 1un cüa Bang và c.p üy cap 

trên, dc bit là dánh giá tinh hInh thirc hin nhim vii chInh frj cüa chi b gän vói 
thc hin Nghj quy& Trung ucing 4 khoá XI, khóa XII, Kt lun s 21-KL/TW, ngày 
25/10/202 1 cUa Ban Chap hành Trung ucing Bang v d.y mnh xây dung, chinh 
dn Bang và h thng chInh trj; Kt lun s 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 cUa B 
Chinh trj v tip t%Tc thirc hin Chi thj s 05-CT/TW, ngày 15/5/20 16 cüa B ChInh 
trj "Va dAy mnh h9c tp và lam theo tu tuô'ng, dio dirc, phong each H ChI Minh". 
T.p trung lam rô nhttng uu dim, khuy& dim và nguyen nhãn, nhAt là nguyen nhân 
chü quan, ri1t ra bài hçc kinh nghim sâu sAc, toàn din, sat thrc t; dng th?yi d ra 
phucing hung, m11c tiêu, nhim v,  giái pháp thi& thçrc, sat th?c t& cO tInh khà thi 
cao d t chirc thirc hin hiu qua trong nhim k' 2022-2025. 

2. Báo cáo kim dim cüa chi üy (hogc bI tint, phó bI thu' ncri không có chi iy) 

phãi trên tinh thAn thAng thAn, cAu thj, dánh giá dung kt qua lânh dao  trong nhim 

ks'; chi rô nguyen nhan, nhAt là nguyen nhân chU quan cüa nhüng hn ch& khuyt 
dim, yu kern và d ra giái pháp khAc phiic. 

3. Trên c s barn sat dir thào báo cáo chInh trj trInh dti hi, chi üy hoc bI thu, 
phó bI thu chi b xay dirng dr tháo nghj quyt dai  hi và dir thào chuang trInh hành 
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dng thrc hin nghj quy& di hi (gm nhthig djnh huz5'ng lan, n5i dung cci ban, 
trQng tam cia báo cáo chInh trj,) d can b, dàng viên gop và dti hi tháo 1un, 
quyt nghj. 

IV. CONG TAC NHAN SIY VA BAU C CHI UY 

1.Yêucâu 

- Cong tãc chun bj nhân sir và b.0 ci'r chi u, bI thu, phó bI thu chi b nhim 
k' 2022-2025, phãi thirc hin theo dung quy djnh cUa Diu 1 Dâng, các quy ch& 
quy djnh, hithng dn cüa Trung uclng, Tinhüy và cp üy cap trên. 

- Các cp üy cn nrn chic v tiêu chun, thirc hin dy dü các bu&c quy trInh 
v cong tác nhân sr, báo dam mi rng dan chü, phát buy trI tu và trách nhim 
cüa tp th c.p üy va can b, dáng viên; cong tam, khách quan trong hra ch9n, giâi 
thiu nhân sir, chng tu tithng Ca nhân, ci1c b, thiu tInh xây d'çrng hoc n nang, 
né tránh, ngi va chm. Nhing nth có vk d mt doàn k& ni b hoc có dm thu 
t cáo, dáng üy ccr sâ tr1rc tip chi do thAm tra, xac minh, kt juan tnxâc khi tin 
hành dti hôi. 

2. Tiêu chun chi üy viên 

Vic 1ira chn, giâi thiu nhân s1r chi üy khóa mOi phái quán trit sâu sc tiêu 
chun can b nêu ti Quy djnh s 89-QD/TW, ngày 04/8/2017 cUa B ChInh trj 
khóa XII và các quy djnh, huàng dn cüa Trung ucmg, Tinhüy và cp Uy cp trên. 

Cu th nhu sau: 

- V phdm chá't dao di'c, Mj sang. Nhüng dng chI that sir tiêu biu v phm 
cht chInh trj, do due 1i sng, chp hánh nghiêm chinh nguyen tc t chuc và sinh 

hott dãng, k luat  cüa Dáng và pháp luat Nhà nuc; không vi ph.m nhttng diu 
dãng viên không duçic lam, không có biu hin suy thoái v tu tiRing, chInh trj, do 

diirc, l& sang, "tir chuyn bin", "tsr chuyn hóa". 

- V náng ly'c thzc tiln. Co kin thirc và näng lirc thirc tin th hin bang san 

phm, k& qua hoàn thành tht các nhim viii duçic giao; có näng 1irc t chüc diu 

hành thüc cty sir phát trin trên lTnh virc dugc phân cong phii trách; cO uy tin trong 
chi b, ca quan, dcm vj, doanh nghip; khã nãng doàn kt, quy t11 dugc di ngü can 
b; có phong each lam vic khoa h9c, dan chü, sâu sat, dam nghi, dam lam, dam 

chju trách nhim theo tinh thn K& luan  s 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 cUa B 
Chinh trj v chü truang khuyn khIch va bão v can b näng dng, sang to vi lçii 
Ich chung. 

Nhan sr bI thu, phó hi thu chi b phâi th?c sir tiêu biu v tn tue, dto duc, 1i 
sing, uy tin, näng hrc, kinh nghim thirc tin, duçic can b, dang viên và qun chüng, 
nguâi lao dng tin tiRing, tin nhim. 
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- V trInh d5 dào tgo: 

(1) fMi vri cãc chi b i các cci quan hành chInh, dan vj sir nghip cong lip, 
doanh nghip nhã nixâc, cong ty c phn có vn nhã nuOc nrn giü tir 51% tr& len: 
Can b tham gia chi Uy phái có trmnh dO chuyên mon di h9c và trInh dO trung c.p 
l luân chInh tn trâ len. 

(2) Déd v9i các chi bO & các doanh nghip tu nhân, doanh nghip không có vOn 
Nhà nuOc: Can bO tham gia chi üy có trInh dO chuyên mon tr trung cp tr& len. 

(3) Nhüng tru&ng hçip dc bit do dàng üy ca s& xem xét quyt djnh. 

- V thc khóe: Các dng chI duçic giOi thiu tham gia chi üy phãi có dU süc 
khôe (theo kt luân cüa ca quan y t Co thrn quyn trong th&i gian không qua 6 
tháng dn thai dim giOi thiu), d hoàn thành chirc trách, nhim v11 duçc giao. 

- Không cc c.0 vào chi üy nhüng can bO,  dãng viên ban linh chInh trj không 
vUng yang; phm cht, nAng hrc, uy tIn giâm süt; có biu hin suy thoái v tu ttthng 
chInh trj, do dirc, li sng, "tçr din bin", "tr chuyn hóa"; vi phm nguyen tc tp 
trung dn chü, quy ch, quy djnh hin hành cUa Dâng, Nha nuóc, tiêu chun chInh 
trj va nhfing diu clang viên không duçc lam; ban than ho.c vq (chng), con vi phm 
các quy djnh cUa Bang, chInh sách, pháp lut cüa Nba nuâc lam ãnh hu&ng tâi uy 
tin ca quan, dan vj, ban than can bO;  k& qua thrc hin nhim vçi näm lin k xp 
loi hoàn thành nhim vi. 

3. Do tui tham gia chi üy nhim k 2022-2025 

Thuc hin theo Kt luân s 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 cUa BO ChInh trj, 
Huàng dn s 06-HD/BTCTW ngày 26/7/202 1 cüa Ban T chi'rc Trung uang ye 

mOt s  nOi  dung v tui b nhim, giâi thiu can bO img cir, ciii th& 

- Di vâi các 1oi hInh chi bO a các ca quan hành chInh Nhà nuâc, dan vj s1r 
nghip cong lip, doanh nghip Nhà nuOc, cOng ty c phAn có vn Nha nuàc nm 
giü t1r 51% tr& len: DO mM cüa chi üy viên, bi thix, phó bI thu chi bO tham gia ln 
du noi chung phãi dü tuM d cOng tác 02 nhim k' tr& len; It nhAt cüng phái tr9n 
mOt nhim k' (30 tháng) tInh tü' ngày 01/6/2022. 

DM vOi chi üy viên, bi thu, phó bI thu chi bO duçrc giOi thiu tái cü nhim kS' 
2022-2025 phãi dü tuM cong tác it nMt 1/2 nhim k' (15 tháng) trâ len, tinh tü ngày 
01/6/2022. 

- D6i v&i chi bO & các doanh nghip tu nhân, doanh nghip không có vn Nhà 
nuâc: Nhüng dng chI tái cir hoc 1n du tham gia chi üy, bi this, phó bI thu chi bO 
khOng ap diing dO tuM nêu trên; nu dU phm chit, näng 1irc, süc khOe, uy tin và 
hoàn thành t6t nhim vi tr& len; chi Uy (chi bQ) báo cáo và duqc sir dng cüa clang 
üy c.p trên tWc  tip thI gi&i thiu tham gia chi üy nhim k' 2022-2025. Tuy nhien, 
khi chun bj nhân si,r cn dam bão tInh k thüa theo quy djnh. 
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4. Co cu, s llr9'ng chi üy 

a) Cu cdu 

Trên ca si bão dam tiêu chu.n, các chi ày cn Co c câu hcip 1 d lành dto 
toàn din nhim v11 chInh trj; nhung không vi cc cu ma h thp tiêu chun, lam 
giãm chttt luqng cUa cp ày. CAn chü mt s6 vAn d sau: 

- Ci cAu chi ày chi bO,  gm: Trithng, phO khoa, phông, ban, b phn, trung 
tam, don vj trirc thuc ca quan, &m vj, doanh nghip; tnthng các th chàc doàn th 
trirc thuc chi b (nu co), mOt s dãng viên cüa chi b; can cà vào tinh hInh cii 
th cüa tüng chi b, khi chuAn bj nhân sir cAn chü cO can b nü, can b tré (di 
vol các chi b có chi ày). Mt s tru?lng hçip cii th do dãng ày cci sO xem xét 
quyt djnh. 

- Thng nhAt chi dto trong tom Dãng b Khi thirc hin chU tnwng nhAt th 
boa churc danh bI thu chi b là truOng khoa, phông, ban, b phn, trung tam, &m vj 
trtrc thuc các cc quan hành chInh nha nuOc, dcn vi sr nghip, doanh nghip nhà 
nuOc... Tru&ng hçip dc bit, khi chua cO ngun nhân sr d thrc hin chü trucmg 
nhAt th hóa chàc danh bI thu chi b, dng thi là cAp truOng chuyên môn; chi b 
báo cáo va dugc sr dng cüa dàng ày ci sO thI vn tin hành chuAn bj nhân sir bI 
thu d trInh di hi. Tuy nhiên, trong nhim kS'  dãng ày co sO phãi chi do chi b 

chuAn bj ngun nhân sir d thirc hin dung chà truong nay. 

b) S lu'cing 

- Chi b cO duOi 9 dáng viên chInh thàc, dai hi chi b trirc tip bAu bI thu, nêu 
cAn thit bAu mt phó bI thu. 

- Chi b cO tir 9 dn duOi 15 dãng viên chInh thirc: Dti hi chi b bAu không 
qua 3 chi ày viên, sau do tWc  tip bAu bI thu, bAu mt phO bI thu trong s chi ày 
viên vera trüng u. 

- Chi b có tir 15 dn dual 30 dãng viên chInh thàc: D.i hi chi b bAu không 

qua 5 chi ày viên, sau do trirc tip bAu bI thu, bAu mt phO bI thu trong s chi ày 
viên vra trüng cO. 

- Chi b cO ti.'r 30 dâng viên chInh thüc trO len: Dti hi chi b bAu không qua 7 
chi ày viên, sau do tr1rc tip bAu bI thu, bAu mt phO bI thu trong s chi ày viên vCra 
trüng cü. 

5. Quy trinh, trInh tr và s dir nhân s1r chi üy 

a) Quy trInh: Co bàn thc hin theo quy djnh, huOng dAn cüa Trung uang, Tinh 
ày và Ban ThuOng vii Dâng ày Khi, duçic cii th hoá cho 2 di tuqng: (1) Nhan sir 
lAn dAu tham gia chi ày; (2) Nhân sir tái Ca chi ày (ci th tQi Phy lyc 2 kern theo). 

b) Trinh tr: Thirc hin quy trinh nhân sir di vOi các dng chI tái cü chi ày, bI 
thu, phó bI thu (di vOl chi b không cO chi ày) truOc; sau khi xác djnh duçic s 
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luqng các dông chI tái cir theo quy djnh, sau do tip tiic thirc hin quy trInh nhân si 
d& vâi các dng chI lAn dAu tham gia chi üy, bI thu, phó bi thu chi b. 

c) V soT dw. Cp üy triu tp di hi chuAn bj nhân sr chi üy khóa mâi CO s 

luçing nhiu hmi s luçing cAn bAu, có s du ttr 10-15%; di vâi nhüng ncii cO s 
luçmg tà 03 dn 07 üy vien thI s du là 01 dng chI. Di vâi chi bO chi bAu bI thu 
hoc bAu bI thu, phó bI thu, chi b chi chuAn bj mt ngun nhân si1 cho mtt chüc 
danh d trInh dai hôi. 

- Trung hçip 0' cu& danh sách giOi thiu có tü 02 ngu0'i trâ len cüng cO s 
phiu giâi thiu bAng nhau thl 1ira ch9n nhân s1r do ngu0'i dung dAu cAp Uy giOi 
thiu. Nu kt qua gi0'i thiu chua dt t l s du dà dirqc chi Uy thông qua, thI chi 
üy tip tçic quy trInh giâi thiu cho dn khi bão dam s dir theo quy djnh. 

V. CONG TAC BAU CU' VA THYI GIAN DiI HQI 

1. Cong tác bAu cfr trong di hi 

- Vic bAu Cu chi üy, bI thu, phó bI thu chi bO thirc hin theo Quy ch bAu Cu 
trong Dàng duçic ban hành tui Quyt djnh s 244-QD/TW, ngày 09/6/20 14 cüa Ban 
ChAp hành Trung ung (khóa XI); Huàng dn s 03-HD/TW, ngày 20/3/2020 ye 
huàng dn mt s vAn d cii th th%rc hin quy ch bAu cü trong Dãng. 

- D& vOi chi bO:  Ncii không có chi üy thI thirc hin d.i hi trrc tip bAu bI thu, 
bAu phó bI thu (nu co). 

- TriRmg hçrp danh sách bAu cü bI thu, phó bI thu chi b không dung vOi d 
an nhân sir dã duqc cAp üy cAp trên trirc tip thông qua thI Doàn chü tjch dii hi 
kjp th0'i báo cáo xin kin chi dto cüa cAp üy cAp trén trirc tip có thAm quy&n 
(tru0'ng hqp chi b không có chi Uy, chü tjch di hi báo cáo xin kin chi do 

cüa cAp üy cAp trên trirc tMp có thAm quyn); sau khi cO kin chi dto m0'i tip 
tiic tin hành bAu cü bI thu, phó bI thu hoc dirng vic bAu cir bI thu, phó bI thu 
chi b ti di hi d tip tiic chuAn bj. 

2. Tho'i gian, hInh thiuc t chfrc di hi 

- Th0'i gian: t6 chüc d.i hi chi b trrc thuc dàng üy b phQtn, dâng üy cci s0', 
nhim k' 2022-2025 không qua 01 ngày, bAt dAu tr tháng 6/2022, hoàn thành trong 
9/2022. 

- Các dàng üy ca sâ 1ira ch9n chi b d chi do dti hi dim (di vOi dãng b 
có tü 10 chi b tWc  thuc tr0' len, ch9n tiir 02 chi b tr0' len d chi dao  d.i hi dim); 

th0'i gian t chüc di hi dim trong tháng 6/2022. Sau dai  hi dim các chi b trirc 
thuc, dáng üy cor sâ chü dng t chüc hi nghj sci kt, dánh giá, rut kinh nghim 
(trong tháng 06/2022), trën cor sâ dO chi dao  chung trong toàn clang b. Các chi b 

cOn l.i sê t chüc di hi sau th0'i gian di hi dim dk ht tháng 9/2022. 

- Hlnh thuc: Các chi bO t chiTrc di hi toàn th dãng viên. 
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VI. TO CH1tfC THTC HIN 

1. Dâng üy c s xây dçng k hoch chi do di hi chi b trirc thuc, nhim 
kr 2022-2025 phü hçip vOi tInh hInh, dc dim cüa cci quan, dm vi, doanh nghip; 
dam bão dung ni dung, yêu cu và tin dO than gian; phân cong cp u viên theo 
dOi, chi dao, hithng dan, kim tra Cong tác chun bj nhân sir và vic tin hành di 
hOi cüa các chi bO trrc thuOc; t chüc dti hOi  dim d rut kinh nghim. 

Chü dng nrn tInh hInh, kjp thani có bin pháp x1r 1, tháo g di vói nhüng 
chi bO có khó khãn hoc có vn d phüc ttp nay sinh; chi üy (chi bO)  báo cáo dàng 
Uy c sâ vic chun bj van kin và phrnrng an nhân sir chi uST, khi duçic cp üy c 
si dng mâi tin hành di hOi.  Tng hçip, báo cáo kt qua di hOi  gi:ri v Ban 
Thuanng vçi Dâng üy Khi (qua Ban T chüc) trix9c ngày 10/10/2022 (theo bku 
máu 1A, lB gz'i kern). 

2. Ban T chirc tham muu cho Ban Thuanng vi Dãng üy Khôi xây drng các 
biu mu dti hOi  dang tãi trên trang thông tin din tCr cüa Dàng Uy Khi Cc quan và 
Doanh nghip tinh, dja chi: danguykhoicqvadnthanhhoa.vn, miic van ban phát hành. 
Huâng dan, theo dOi, tng hçip và báo cáo kt qua di hOi  chi  bO,  nhim k' 2022-
2025 dam bão theo quy djnh. 

3. VAn phông, các Ban cüa Dãng Uy Kh& duçic phân cong chi d.o Ciim thuanng 
xuyên theo dôi, kim tra, don dc, chi do các dãng bO ca sâ t chüc thrc hin tht 
nhüng nOi  dung cüa K hoch nay. 

Ni nhân: T/M BAN THIfO'NG VU 

- Ban T chrc Tinh üy (b/c), 
- Các dãng üy cci so tnrc thuOc, 
- Các ban cüa Dãng üy Khi, 
-LuuVT,TC. 
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PH1J LT,JC 1 

NG TRI VA CACH TINH NHIM K'( DiJ HQI 
/DUK, ngày (J/4/2022 cia Ban Thwông vy Dáng iy Khái) 

1. CAC BUC TIEN HANH PAl HO! (Co chzro71g trinh dgi hç5i cy th giri kern,) 
1- Chào c (hat Quc Ca, Quc th ca). 
2- Bâu doàn chü tjch (chz tich dgi h5i), doàn thu k (thr kj dgi h5i). 
3- Din van khai mac,  tuyên b l do, giâi thiu dai  biu. 
4- Báo cáo tInh hInh dáng viên tham dir dai  hi. 
5- Dçc báo CáO chInh trj. 
6- Báo cáo kim dim cüa ban chip hành chi bO;  bI thix, phó bI thu (di vài chi 

b không Co chi üy); trInh bay dir thâo chuGng trInh hành dng thrc hin nghj quyt 
daihi. 

7- Tháo lun báo cáo chInh trj, báo cáo kim dim cüa chi üy (bI thu, phó bi thu 
chi be); dr tháo chumg trInh hành dng thrc hin nghj quyt dai hOi. 

8- Phát biu cüa dti din cp u cp trên (tu' diu kin c1i th d b trI trinh tir 
cho phU hcrp). 

9- Thrc hin vic bu cir (bu ban kiêm phiu và thirc hin các cong vic theo 
quy trInh bu cir). 

10- Biu quyt dir tháo nghj quyt dti hi, dir thão chuong trInh hành dng thirc 
hin nghj quyt. 

11- . B mac  (hat Qu6c Ca, Quc t ca). 
II. TRANG TRI BA! HO! 
1- Trên cüng là khu hiu "Dãng Cong san Vit Nam quang vinh muon nämt'; c 

Dáng, ci T qu&, tucYng hoc ánh Chü tjch H ChI Minh (ben trái), ãnh Mac - Lenin 
(ben phãi). 

2- Các khAu hiu hành dng cüa chi b. 
3- Tiêu d dai hOi: (Co rnáu cy thg&i kern) 

CHIBQ  
BA! HO! LAN TH , NH!M K 2022 - 2025 

Thanh Hóa, ngày... tháng ... nárn 2022 
!II. CACH TINH NHIEM KY BA! HO! 

1. Di vOi dai  hi chi bO tin hành theo nhim kS',  thirc hin My dü các nOi  dung 
ma Diu l Dàng quy djnh thI thim kS'  &rqc tInh theo th?i dim tin hành dai  hi. S 
thr tr dai hOi tip ni theo thir tir các nhim k' truOc. 

2. Nhü'ng chi bO do chia tách, sap nhp thI cách tInh s thir tir nhim k' dai  hi là: 
S thir tr dai  hi qua các thii k' ljch si'r (k Ca thii gian chia tách, sap nhp) cong them 
nhim kr hin tai;  chi b duçc thành 1p mOi thI tInh theo nhim k' mâi. 

- Mt chi b duçc tách lam hai thI hai chi b mói ducic tInh thim k' lien tiëp 
nhu nhau. 

- Mtt chi b duçic thành 1p mdi, hoc duçc thành l.p tt'r nhiu dan vj khác nhau 
thI tInh nhiêm kS'  Mu tiên. 
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PHIJ LIJC 2 

'JY TRINH VA HO S(1 NHAN STJ' 

411 BQ NHIM K( 2022 - 2025 
DUK, ngày ."&/4/2O22 cia Ban Thic&ng vy Dáng áy Khi) 

A. QUY TRINH NHAN S 

I. 001 VOl CHI BQ cO CHI UY 
1. Di vói các dông chI tái cfr 
Bu'&c 1. Can cü vào tiêu chun, cci c.u, s lucing quy djnh và phucing huàng 

cong tác nhân sr va trên cci s danh sách các dng chI chi u duang nhim; chi üy 
rà soat, dánh giá t11ng trung hçp va xem xét, thông qua danh sách chi ui', bI thu, 
phó bi thu chi b ducing nhim dap frng tiêu chun, diu kin tái cr chi u' nhim kS' 
2022-2025 theo quy djnh d 1y kin giâi thiu a hi nghj ban chp hành chi b. 

Bw&c 2: Hi nghj ban chp hành chi b 

Trên cci s& kt qua rà soát danh sách chi ur viên, bI thu, phó bI thu chi b 
ducing nhim dáp irng tiêu chun, diu kin tái cü chi u nhim k' 2022-2025 ti 
buâc 1, chi Uy tin hành thão 1un và giói thiu nhân s'çr bang phik kin (theo ma'u 
01 g&i kern). 

Bu'&c 3. Tin hành khão sat nhân six 

a) Ni dung khào sat: CM üy, bI thu, phó bI thu (di vOi chi b không có chi üy) 
tin hành khâo sat, dánh giá v phm cht do düc, 1i sng và uy tIn, nang 1irc, 
thành tIch và san phtm cong tác ni tri di vOi nhân sir (dâ dugc giâi thiu a buâc 
1) ti nai cong tác và cap üy cci sa ncyi cix trü. 

b) Phucmg pháp khão sat: 

- Tii ncii cOng tác: 

+ Ni dung: Ly kin giOi thiu bang phiu kIn t.i hi nghj can b ncyi can 
b cong tác ('theo rnâu 02 gi'ri kern,) va then xét cüa chi üy ho.c chi b (ncii không 
có chi üy) ncii can b sinh hot (Theo rncu 03 gz'ri kèrn). 

+ Thành phtn: Can b, dãng viên, cong chirc, viên chi1rc cOng tác ti khoa, 
phàng, ban, b phn, trung tam, dcin vi...  ncii can b cOng tác. 

- Ti ncii cix trü: 

+ Ni dung: BI thu hoc phó bI thu tr1rc tip tham khão kin cüa chi üy và t 
truOng dan ph (tru&ng thôn...) v bàn than và gia dInh can b bang van bàn (theo 

rnJu 04 gi'ci kern). 
* Trén cci sâ kt qua giOi thiu ti buac 2 và k& qua khão sat nhân sr, chi Uy 

chi b chun bj danh sách nhân sir tham gia chi u khoá mài d 1y kin giâi thiu 
ti hi nghj chi b. 
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Bwàc 4: Hi nghj chi b 

- TrInh tir, ni dung thrc hin: 

+ Phân tIch kt qua 1y phiu & các hi nghj. 

+ Xác minh, kt 1un nhttng vn d mâi nay sinh (nu co). 

+ Chi b thâo 1un, nhn xét, dánh giá và biu quyt giâi thiu nhân six bang 
phiu kin (theo máu 05 gzri kern). 

* Nguyen tc giài thiu, ly'a chQn. Nhân sir duçc giâi thiu, lira chçn phâi dat 
ti 1 phiu dhng trén 50% tng sé, dti biu duçic triu tp & các buâc (riêng buâc 
4 tInh trên tng s clang viên chinh thi'rc duçc triu tip); kt qua kim phiu duvc 
cong b ti các hi nghj. 

2. Dii vói nhân sr tan dãu tham gia chi üy 
Bu'ó'c 1: Can cü tiêu chu.n, diu kin, ca cu, s luçmg quy djnh và phumg 

huâng cong tác nhân sil cüa chi b; chi üy tin bath râ soát, dánh giá tirng tru?Yng 
hçip và xem xét, l.p danh sách dir kik nhüng nhân s1r clap 1rng tiêu chun, diu kin 
tham gia chi üy, bi thu, phó bI thu chi b nhim kr 2022-2025 d 1y kin giâi 
thiu ti hi nghj ban ch.p hành. 

Bwác 2: Hi nghj ban chip hành chi b 

Trén co si kt qua rà soát, dánh giá danh sách dir kin nhting nhân sir clap üng 
tiêu chu.n, diu kin tham gia chi üy, bI thu, phó bI thu chi b nhim k' 2022-2025, 
ti buâc 1, chi üy tin hành thâo 1un và giâi thiu nhãn sir bang phiu kin ('theo rnJu 
06 gzá kern). 

* Nguyen ftc giói thiu, 1ra ch9n: 

- Mi thành vien duçc giói thiu không qua cc cu, s luçing chi'rc danh theo 
quy djnh và xem xét, 1ira ch9n, giâi thiu nhân sir duçic chi Uy chun bj hoc có th 
giâi thiu nhân sir khác nhung phãi bão dam dü tiêu chun, diu kin theo quy djnh. 

- Nhân sir duçc giâi thiu, hra ch9n phâi dt ti 1 phiu dng trên 50% tng 
s di biu duçic triu tp va 1y tr trên xung cho dü s hrqng theo quy djnh (tInh 
Ca s du tü 10 - 15% so vâi thng s chi u' viên duçic b.0 theo quy djnh). Truông 
hqp cui danh sách giâi thiu có nhiu ngiRñ cO s phiu giOi thiu bang nhau thI 
dua t.t cá các dng chi dugc giâi thiu vào danh sách d giâi thiu a buâc sau. 

Bu'ó'c 3: Tin hành khão sat nhân sr 

NOi dung khâo sat, phucing pháp khâo sat thirc hin nhu buac 3 di vâi nhân 
sir tái cü 

* Trén ca s& kt qua giai thiu a buâc 2 và kt qua khão sat nhân sir; chi üy 
chun bj danh sách nhân six tham gia chi u khoá mâi d thy kin giOi thiu ti 
hi nghj chi b. 

Bwác 4: Hi nghj chi b 

TrInh ti,r thuc hiên: thuc hin thu buâc 4 di vâi nhân sir tái Cu 
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* Nguyen ftc ghfl t/iiu, li'a ch9n: 

- Nhân sir ducc 1ira chn, giâi thiu phâi dat  ti 1 phiu dông trên 50% 

tng s dãng viên chInh thirc duçic triu tp và 1y tir trên xung cho dü s lucing 
theo quy djnh (tInh cã s du t1r 10-15% so vth tng s chi u' viên ducic bu theo 
quy djnh). Trithng hçp a cui danh sách giOi thiu Co ti~ 02 ngithi trâ len cUng 
có s phiu giói thiu bang nhau thI 1a chçn nhân sir do nguai di'rng dAu cp üy 
giOi thiu. 

ii. oOi VOl CHI BQ KHONG cO CHI UY 
1. Di vii nhân slr tái cfr bI thu', phó bi thur 

Bithc 1: Cn Cu tiêu chun, diu kin, ca c.u, s luçvng quy djnh và phuo'ng 
huàng cong tác nhân sir cüa chi b; trên ca sâ danh sách các dng chI ducmg nhim; 
bI thu, phó bI thu chi b rà soát, dánh giá xem xét, thông qua danh sách bI thu, phó 
bI thu dixcmg nhim dáp üng tiêu chu.n, di&u kin tái Cu nhim kS'  2022-2025 theo 
quy djnh d 1y kin gith thiu a hi nghj chi b. 

Bu'&c 2: Tik hành khão sat nhân sr 

Ni dung kháo sat, phucmg pháp khão sat thrc hin nhu buac 3 Phn I, miic b 
(nhu' a'ái vó'i chi b5 có chi zy). 

Bu'àc 3: HOi  nghj chi bO 

- TrInh t'ir, ni dung th1rc hin: 

+ Phân tIch kt qua rà soát, dánh giá nhân si.r tii bu'ó'c I và kêt qua khão sat 
nhân sir. 

+ Xác minh, kt lu.n nhUng v.n d mâi nay sinh ('nu co,). 

+ Thão lun, dánh giá va bik quyt giài thiu nhân sir bang phiêu kIn 
* Nguyen tc giói thiu, lra ch9n: 

- Mi thành viên duçic giOi thiu không qua cci cAu, s krqng chüc danh theo 
quy djnh và xem xét, lira chçn, giai thiu nhân s1r trong danh sách dã rà soát, dánh 
giá xem xét, thông qua & buâc 1. 

- Nhân sir ducic gi&i thiu, lira chçn phãi dat  t l phi&i dng trên 
50% tng s dãng vien chInh thüc duc triu tp và ly tr trên xung cho dü s 
luçing theo quy djnh. Tru&ng hçp & cuM danh sách giâi thiu có ti'r 02 ngithi tr& 
len cüng CO s phiu giOi thiu bang nhau thI xem xét dua cã vào danh sách d 
giOi thiu v&i dai  hi. 

2. Di vói nhân siy Ian dan 
Bu'ác 1: Can cü vao tiêu chun, diu kin, co dtu, s hxçng quy djnh va phucing 

huâng cong tác nhân sçr cüa chi b; bI thu, phó bI thu chi b (neu co) tiên hành rà 
soát, dánh giã trng tru&ng hçip và xem xét, 1p danh sách dir kin nhtrng nhân sir 
dáp i'rng diu kin, tiêu chu,n chuc danh bI thu, phó bI thu chi b, nhiém kS'  2022-
2025 theo quy djnh d ly kin giOi thiu & hi nghj chi b. 
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Bzthc 2: Tin hành khào sat nhân s%r: Ni dung kháo sat, phucmg pháp khâo 
sat thirc hin nhu buóc 3, PhAn I, m11c b ('nhu' dOi vái chi b5 có chi üy) 

Bwóc 3. Hi nghj chi b 

Thirc hiên nhu buxc 3 di vOi nhân sir tái c11. 

III. BAO CÁO BANG UY CO sO PHE DUYT NHAN SI 

1. Can cir kt qua giOi thiu ti các hi nghj cüa chi b, chi Uy (chi b) báo cáo 
kt qua chun bj nhân sir vâi dâng Uy ccx sx tWc  tiêp. 

2. Di vói chi b không có chi üy, dng chI bi thu chi b và phó bI thu chi b 
cn có sir trao di, thng nht chu.n bj nhân sçr khóa mOi d báo cáo dàng üy ccx sô 
va trInh Dti hi. Các truàrng hçp khác bi thu chi b báo cáo cii th d dãng üy ccx 
sâ trrc tiêp chi dto. 

3. Di vOi các chi bO trirc thuc dâng üy b phn thi báo cáo dãng üy b 
phQtn, sau do dãng Uy b phn có kin va báo cáo dàng üy ccx sx xem xét quyêt 
djnh phê duyt. 

Sau khi có thông báo kik cUa dàng üy ccx s& dng vâi phucxng an nhân sir 
thI phucxng an nhân sir do duqc giâi thiu tti dti hi. Nu dãng üy ccx sâ có kin 
chi do khác thI triu tp hi nghj chi üy (chi b) tip thu, thão 1un va hoàn chinh 
phucxng an nhân sir trInh di hi. 

Vic báo cáo nhân sr cüa chi b di vâi dàng üy ccx sâ phài duc thirc hin 
trithc ngày khai mtc dti hi 15 ngày. 

B. HO SO NHAN SI)' 

so' nhãn siy gôm: Scx yu 1 ljch; các van bang, chüng chi, bang t& nghip 
TBIPT (phô to cong chirng); bàn kê khai tài san, thu nhp ('theo Phy lyc I, Nghj djnh 
s 130/2020/ND-TTCP ngày 30/10/2020 cüa ChInh phñ); nhn xét, dánh giá cüa 
chi üy ncxi cOng tác (bang van bàn); nhn xét cp üy ncxi cu trü; các tài 1iu xác minh 
(nk co); v giài quy& dcxn thu th cáo (nk có), v sirc khOe hoc nhüng van d có 
lien quan... Mi h scx dirng vào 01 ti1i do dàng üy ccx sO quãn 1. 
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