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KẾ HOẠCH 

Rà soát, thẩm tra xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị  
đối với đảng viên, công chức, viên chức bổ sung quy hoạch 

chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 

và những nhiệm kỳ tiếp theo của Sở Nội vụ  
 

Căn cứ Kế hoạch số 10-KH/BTCTU ngày 02/8/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy về việc rà soát, thẩm tra xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán 

bộ, đảng viên bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 
những nhiệm kỳ tiếp theo; 

Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch rà soát, thẩm tra xác minh, thẩm định tiêu 
chuẩn chính trị đối với đảng viên, công chức, viên chức bổ sung quy hoạch chức 

danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Nắm chắc, quản lý chặt, đánh giá, nhận xét, kết luận đúng tiêu chuẩn chính 

trị, năng lực công tác của đảng viên, công chức, viên chức trước khi đưa vào danh 
sách bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của Bộ 
Chính trị. 

 - Phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của các phòng, đơn vị thuộc và 
trực thuộc Sở Nội vụ trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giúp Giám đốc Sở Nội 

vụ lãnh đạo công tác quy hoạch được chặt chẽ, đúng quy trình, thẩm quyền theo 
phân cấp quản lý cán bộ. 

2. Yêu cầu 

 - Công tác rà soát, thẩm tra xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ 

quy hoạch phải được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, thường xuyên, liên tục; kết hợp 
nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị đảng viên, công chức, viên chức với rà soát, 

thẩm tra xác minh, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 
126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị 

nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức 
Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 126-QĐ/TW ngày 
28/02/2018 của Bộ Chính trị. 

 - Công chức, viên chức được quy hoạch có trách nhiệm cung cấp đầy đủ 
thông tin cá nhân, các mối quan hệ gia đình; các hồ sơ gồm: Lý lịch cán bộ, công 

chức Mẫu 2a/TCTW của Ban Tổ chức Trung ương; các văn bằng, chứng chỉ, bản 
kê khai tài sản, thu nhập… theo Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU ngày 18/12/2017 
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của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về xây dựng quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch 
cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

II. NỘI DUNG 

1. Rà soát chính trị nội bộ phục vụ trình phê duyệt quy hoạch 

Căn cứ danh sách bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý, Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Sở chỉ đạo Văn phòng Sở phối hợp với Đảng ủy viên phụ trách 

Văn phòng Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tiến hành rà 
soát các mối quan hệ chính trị (lịch sử chính trị, chính trị hiện nay); đồng thời, lãnh 

đạo, chỉ đạo việc tiến hành thẩm tra, xác minh theo thẩm quyền và hoàn thành 
trước khi trình cấp có thẩm quyền hoặc Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt theo phân 

cấp quản lý. 

2. Thẩm tra xác minh, thẩm định, kết luận về chính trị cán bộ 

- Công tác thẩm tra xác minh, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ 

thực hiện theo Điều 5 Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị; 
Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và 

Hướng dẫn số 33-HD/BTCTU ngày 13/01/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

- Văn phòng Sở Nội vụ phối hợp với Đảng ủy viên phụ trách Văn phòng 

Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ thực hiện rà soát, thẩm 
tra, xác minh, báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh và chịu trách nhiệm về nội dung 

đối với công chức, viên chức được bổ sung quy hoạch cấp phòng thuộc Sở 
(Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương) và báo cáo Bí thư Đảng ủy, 

tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ về kết quả thẩm tra xác minh. 

3. Quản lý, sử dụng đảng viên, công chức, viên chức có vấn đề về chính 

trị vi phạm quy định của Bộ Chính trị 

- Những trường hợp đảng viên, công chức, viên chức vi phạm tiêu chuẩn 
chính trị theo Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị, không 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện vận dụng theo Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 
12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; những trường hợp đảng viên, công chức, 

viên chức có vấn đề chính trị cần xem xét, chưa được thẩm tra xác minh, kết luận; 
những trường hợp có đơn thư, khiếu nại, tố cáo chưa được thẩm tra, xác minh làm 

rõ thì không bổ sung quy hoạch theo Kế hoạch này. 

- Trường hợp đảng viên, công chức, viên chức đã được xem xét quy hoạch 

nhưng phát hiện có vấn đề về chính trị vi phạm tiêu chuẩn chính trị phê duyệt bổ 
sung, không đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Ban 

Tổ chức Trung ương thì tiến hành quy trình đưa ra khỏi quy hoạch và báo cáo bằng 
văn bản đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy nắm, quản lý, tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao Chánh Văn phòng Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Đảng ủy viên phụ 

trách Văn phòng Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ, các 
phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ triển khai thực hiện Kế hoạch này. 
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2. Đảng ủy viên phụ trách Văn phòng Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc 
Đảng bộ Sở Nội vụ và Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Sở Nội vụ; đảng viên, công chức, viên chức được bổ sung quy hoạch chức 

danh lãnh đạo, quản lý căn cứ nhiệm vụ được giao, phối hợp thực hiện nghiêm Kế 

hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch rà soát, thẩm tra xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính 

trị đối với đảng viên, công chức, viên chức bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, 
quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo của Sở Nội vụ./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c); 
- GĐ, các PGĐ SNV; 
- Đảng ủy SNV; 
- Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ SNV; 
- Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc SNV; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Bùi Thành Thương 
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Phụ lục 
HỒ SƠ BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ 

 
 

 1. Lý lịch mẫu 2a/BTCTW gần nhất (bản sao). 
 2. Bản khai bổ sung những thay đổi lý lịch cán bộ, công chức đã khai trước 

đó1. 
 3. Các phiếu sưu tra hồ sơ (nếu có). 

 4. Các hồ sơ, tàng thư hoặc thông tin do cơ quan chức năng cung cấp (nếu 
có). 

 5. Các biên bản thẩm tra xác minh. 
 6. Báo cáo kết quả thẩm tra xác minh. 
 7. Kết luận về chính trị của cấp ủy chính quyền. 

 8. Các văn bằng: 
 - Tốt nghiệp giáo dục phổ thông. 

 - Lý luận chính trị. 
 - Chuyên môn, nghiệp vụ. 

 9. Các tài liệu khác: 
 - Bản kê khai tài sản, thu nhập. 

 - Các bằng khen; huân, huy chương (nếu có). 
 - Hồ sơ đi nước ngoài (nếu có). 

 - Đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan (nếu có). 
  

                                                 
1 Cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân, của vợ hoặc chồng; bác, chú, cô, cậu, dì ruột của bản thân; 

anh, chị, em ruột của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ, chồng, con thay đổi chỗ ở, nơi làm việc, chức vụ, đơn vị 

công tác; họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ nơi cư trú của con dâu, con rể là người nước ngoài, người có yếu tố nước 

ngoài; cha, mẹ nuôi, con nuôi là người nước ngoài. 
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