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V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 

lãnh đạo, quản lý trường học   

 

 

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, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ hoặc miễn nhiệm đối với 

viên chức lãnh đạo, quản lý của các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, từ năm 2018;  

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

lý các cấp học năm học 2019-2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc rà 

soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trường như sau: 

1. Những yêu cầu chung:  

Hằng năm, vào cuối năm học các trường học tiến hành rà soát bổ sung quy 

hoạch cán bộ quản lý trường học nhằm 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. 

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. 

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) vào cuối tháng 5/2019, sau đó 

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 2017-

2018 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 cán bộ năm học 2018-2019, 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 khi đơn vị có người đưa ra khỏi các chức danh quy 

hoạch  các chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc trong năm qua 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 đề nghị 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 

(mẫu 4);  

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

quy hoạch (mẫu 3); 

 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 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 được sắp xếp theo thứ tự bỏ vào 1 túi hồ sơ 

bên ngoài dán nhãn cụ thể, 01 Tờ trình của đơn vị kẹp ở trên các hồ sơ cá nhân. 

 3. Thời gian nộp: chậm nhất ngày 26/5/2019 

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

quản lý trường học cuối năm học 2018-2019; Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các 

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

qui định./. 
Nơi nhận: 

- Các trường MN, TH, THCS; 
- Lưu VP, TCCB. 

Q. TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

Lương Đức Hiền 



 


