
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
BAN TỎ CHỨC : 1 

* Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022 
Số 21-HD/BTCTW 

, HƯỚNG DÃN 
Điểm 3, Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị 

về chủ trương bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý 
sau khi bị kỷ luật 

Căn cứ Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị 
về chủ trương bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý 
sau khi bị kỷ luật, Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính 
trị về từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 
18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới 
thiệu cán bộ ứng cử; Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc thực hiện 
Điểm 3, Thông báo số 20-TB/TW, như sau: 

1- Đối vói cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin 
nghỉ công tác 

- Cán bộ làm đơn gừi ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ 
quan, đơn vị, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung 
ương nơi công tác. 

- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban 
thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương nơi cán bộ công 
tác họp, cho ý kiến và gửi văn bản báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban 
Tẻ chức Trung ương). 

- Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, 
quyết định; các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục theo quy định. 

2- Đối vói cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác 

2.1- Trường hợp còn dưới 5 năm công tác 

(1)- Cán bộ là ủy viên Trung ương Đảng 
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- Ban Tổ chức Trung ương trao đổi với cán bộ bị kỷ luật; trao đổi với 
người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác 
về việc thực hiện chủ trương của Đảng (gồm cả trường hợp cán bộ bị kỷ 
luật là người đứng đầu). 

- Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm trao đối với cán 
bộ bị kỷ luật; báo cáo ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, 
đơn vị, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương nơi 
cán bộ công tác để cho ý kiến và gửi văn bản báo cáo Bộ Chính trị (qua Ban 
Tồ chức trung ương). 

- Trên cơ sở ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ 
quan, đơn Vị, Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến (bằng văn bản) của ủy ban 
Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và các cấp ủy, tổ chức 
đảng có liên quan; tổng họp ý kiến các cơ quan, trình cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết định; các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục theo quy định. 

(2)- Các chức danh khác của cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương 

- Ban Tổ chức Trung ương trao đổi với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức 
đàng, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác về việc thực hiện chủ trương của Đảng. 

- Người đứng đầu có trách nhiệm trao đổi với cán bộ bị kỷ luật; báo 
cáo ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban 
thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương nơi cán bộ 
công tác để cho ý kiến và gửi văn bản báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua 
Ban Tô chức Trung ương). 

- Trên cơ sở ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ 
quan, đon vị, Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến (bằng văn bản) của ủy 
ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và các cấp ủy, tổ chức 
đảng có liên quan; tổng hợp ý kiến, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 
định; các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục theo quy định. 

2.2- Trường hợp còn từ 5 năm công tác trở lên 

Quy trình xem xét đối với cán bộ tương tự như Điểm 2.1 nêu trên. 
Sau khi cấp có thẩm quyền quyết định miễn nhiệm, cho từ chức, ban cán 
sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban thường vụ tỉnh 
ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xem xét, bố trí công tác khác 
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đối với cán bộ theo thẩm quyền và bảo đảm nguyên tắc nêu tại tiết 2, 
Khoản b, Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị. 

Trong quá trinh thực hiện nếu có vướng mắc, các địa phương, cơ 
quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để hướng dẫn.c&sy7 

Nơi nhân: 
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b/c), 
- Đ/c Trưởng Ban (để b/c), 
- Các đồng chí Phó trưởng Ban, 
- Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc Trung ương, 
- Các ban đảng, cơ quan đảng, 
ban cán sự đảng, đảng đoàn, cơ quan, 
đơn vị ở Trung ương, 
- Các vụ, cục, đơn vị, 
- Lưu VP, Vụ THC^ 

PHỒT: 
RƯỞNG BAN 

THƯỜNG TRỰC 

n Chính 

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ QUẢNG NINH 

SỐ 294 - BS/VPTU 
Nơi nhân: 

Các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, 
Ban Tổ chức TU (t/m cụ thể hóa HD...), 
LĐVP Tỉnh ủy, 
LưuVPTU. 

SAO Y 
Quảng Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2022 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

guyễn Chí Thành 
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