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chốt về nhân sự (tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt). Bước 5, tập thể lãnh
đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự, nếu có vấn đề mới nảy sinh phải xác minh kết luận... Tại mỗi
bước, mỗi thành viên giới thiệu một người cho một chức danh; trường hợp không có người nào đạt
trên 50% số phiếu thì chọn hai người có số phiếu giới thiệu cao nhất để giới thiệu ở các bước tiếp
theo. Kết quả kiểm phiếu ở các bước không công bố tại hội nghị.
Quy định cũng nêu rõ các bước đối với những đơn vị đặc thù hoặc nguồn từ nơi khác đến; thẩm
định, xét duyệt đối với nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp quyết định.
Quy định này có hiệu lực từ ngày ký; thay thế Quyết định số 67-QÐ/TW và Quyết định số
68-QÐ/TW, ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X và các quy định trước đây trái với Quy
định này.
Anh Cao - Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

KHEN THƯỞNG CẦN KỊP THỜI,
CHÍNH XÁC, CÔNG KHAI, MINH BẠCH
Đây là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa
Bình tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 13 năm thi hành Luật Thi đua khen thưởng và triển khai
công tác thi đua khen thưởng năm 2018 tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 21/12.
Ghi nhận những kết quả đã đạt được qua 13 năm thực hiện Luật Thi đua khen thưởng nhưng
Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra những bất cập cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho
phù hợp thực tiễn và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng;
đồng thời nhấn mạnh, công tác thi đua, khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh
bạch, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm
thước đo khen thưởng, chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp ở
cấp cơ sở. Cơ quan và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cần làm tốt công tác tham mưu,
đề xuất khen thưởng bảo đảm khách quan, chất lượng, chỉ đạo công tác tổ chức bình chọn khen
thưởng phải dân chủ, công bằng, chính xác, khách quan, đúng người, đúng thành tích, dựa vào
tập thể từ cơ sở, chủ yếu tập trung khen thưởng cho cán bộ chiến sĩ tham gia công tác chiến đấu,
lao động trực tiếp có thành tích xứng đáng. Đặc biệt, Ban thi đua, khen thưởng Trung ương cần
chú ý chất lượng thẩm định đối với khen thưởng Nhà nước, cần nêu rõ chính kiến dựa trên căn
cứ pháp luật, các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, tránh việc bị trả lại hồ sơ, hoặc để sót lọt
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khen thưởng cho đối tượng không xứng đáng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời
phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng.
Nguồn: baochinhphu.vn

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
TIẾP TỤC THI TUYỂN LÃNH ĐẠO
Ban Tổ chức Trung ương đã có thông báo về thi tuyển lãnh đạo cấp phòng. Theo đó, các
chức danh thi tuyển lần này gồm có: Trưởng Phòng Hành chính - Lưu trữ, Trưởng Phòng Tổng
hợp, thuộc văn phòng Ban và Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị, Vụ Địa phương III (làm việc
tại thành phố Hồ Chí Minh).
Đối tượng dự thi gồm những người trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh trên và
những người đã được quy hoạch chức danh trưởng phòng, tương đương trở lên ở các vụ, đơn vị
và ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác có đơn đăng ký dự thi.
Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung đã quy định tại quy chế, người dự thi phải là đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam, có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên có ít nhất 3 năm kinh
nghiệm làm công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực thi tuyển…
Nguồn: tienphong.vn

BỘ NỘI VỤ KHAI MẠC KỲ THI TUYỂN, CÔNG BỐ,
TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH LÃNH ĐẠO,
QUẢN LÝ CẤP VỤ QUA KỲ THI TUYỂN CHỌN NĂM 2017
Sáng ngày 22/12/2017, ta ̣i tru ̣ sở Bộ, Bô ̣ Nô ̣i vu ̣ đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tuyể n cho ̣n
chức danh lañ h đa ̣o, quản lý cấ p Vu ̣ năm 2017.
Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bô ̣ trưởng Bô ̣ Nô ̣i vu ̣, Chủ tịch Hội đồng
thi khẳng định, viê ̣c thí điể m đổ i mới cách tuyể n cho ̣n lañ h đa ̣o quản lý cấ p Vu ̣, cấ p Sở, cấ p
Phòng là chủ trương đúng đắ n của Bô ̣ Chin
́ h tri,̣ góp phầ n phát hiê ̣n kip̣ thời và cho ̣n đúng người
có đức, có tài, không để lañ g phí cán bô ̣, không để “chảy máu” chấ t xám và là khâu đô ̣t phá quan
tro ̣ng trong công tác cán bô ̣. Cuô ̣c thi lần này đươ ̣c tổ chức để Ban Cán sự đảng Bô ̣ Nô ̣i vu ̣ có
thêm cơ sở lựa cho ̣n, bổ nhiê ̣m những người thực sự có năng lực lañ h đa ̣o, quản lý, am hiể u sâu
về chuyên môn, nghiê ̣p vu ̣, có phẩ m chấ t chin
́ h tri,̣ đa ̣o đức, tác phong, có uy tiń , xứng đáng với
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