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 2. Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch. 

Bảo đảm số lượng cán bộ quy hoạch dự nguồn, có cơ cấu hợp lý, tỷ lệ cán bộ nữ, 

cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiếu số đạt yêu cầu, phù hợp với thực tế nhu cầu bố trí 

sử dụng cán bộ của cơ quan. Thực hiện công khai, dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, 

thống nhất nội bộ. 

 II. Tiêu chuẩn cán bộ đưa vào diện quy hoạch 

1. Kinh qua thực tiễn công tác: năng lực thực tiễn thể hiện ở kết quả và 

hiệu quả của công việc, tinh thần chủ động, sáng tạo, mức độ hoàn thành nhiệm 
vụ được giao; khả năng đoàn kết, quy tụ cán bộ; năng lực tổ chức điều hành để 
thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực công tác được phân công. Trường hợp đặc 
biệt tuy chưa kinh qua chức vụ nhưng thể hiện rõ năng lực thực tiễn và có triển 
vọng phát triển. 

2. Đạo đức, lối sống trong sạch, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, 
chống chủ nghĩa cá nhân; bản thân cán bộ và gia đình phải gương mẫu chấp 
hành đúng pháp luật, không lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích riêng, nói đi 
đôi với làm. 

3. Ham học hỏi cầu tiến bộ, có triển vọng vươn lên, được đào tạo cơ bản; 
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

4. Về độ tuổi: những người đưa vào quy hoạch mới phải đủ tuổi để công 
tác từ 1 nhiệm kỳ trở lên hoặc ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ (05 năm); những 
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Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về việc phê duyệt 

Đề án tổ chức lại bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận; 

 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng là bước chuẩn 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch quy 

hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng giai đoạn 2020 - 2025 và 

những nhiệm kỳ tiếp theo như sau: 

bị đội ngũ cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo; tiếp tục 

khẳng định những nhân tố tích cực trong quy hoạch hiện tại còn đủ điều kiện 

phát triển, đưa vào quy hoạch những nhân tố mới; đồng thời, đưa ra khỏi quy 

hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn và không đáp ứng được yêu cầu 

công việc. 

Căn cứ Kế hoạch  số 121/KH-ĐPTTH  ngày  26/01/2021 về việc thực hiện 

Đề án tổ chức lại bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận, 

Về việc quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

 giai đoạn 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo 
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người tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hiện giữ phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ 
hoặc ít nhất 2/3 nhiệm kỳ (những trường hợp này cần xem xét cụ thể để giới 

thiệu) 
5. Về trình độ đào tạo: cán bộ đưa vào diện quy hoạch phải có trình độ Đại 

học trở lên, Đảng viên; chú ý đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số. 
Lưu ý: 
 - Cán bộ ở thời điểm đưa vào diện quy hoạch có thể chưa đáp ứng đầy đủ 

điều kiện và tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch nhưng có triển vọng phát triển 
thì cơ quan sẽ tạo điều kiện để cán bộ tiếp tục rèn luyện thử thách trong thực tiễn 
và được đào tạo, bồi dưỡng. 

 - Đối với cán bộ đương chức: Thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ lên 
chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm 
nhiệm. 

II. Quy trình thực hiện quy hoạch 

1. Chuẩn bị quy hoạch  

a. Xác định cơ cấu cán bộ phù hợp với nhiệm vụ và sự phát triển của Đài. 
b. Cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ ở từng chức danh. 
c. Phân loại cán bộ theo chiều hướng phát triển: 

- Cán bộ có triển vọng đảm nhận nhiệm vụ cao hơn. 
- Cán bộ tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ cũ. 
- Cán bộ cần đào tạo, bồi dưỡng thêm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ. 
- Cán bộ không đủ điều kiện bổ nhiệm lại. 
Thời gian tiến hành: trước ngày 26/01/2021. 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương. 

Phòng Hành chính tổng hợp tổng hợp kết quả, báo cáo Thường vụ Đảng 

hoạch các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương. 

Phòng Hành chính tổng hợp tổng hợp kết quả, báo cáo Thường vụ Đảng 

ủy, Ban Giám đốc trước khi tiến hành bước 3. 

Bước 3: Hội nghị Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy 
Thời gian: Dự kiến chiều ngày 27/01/2021. 
Thành phần: Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy. 

Nội dung: Xem xét, cho ý kiến và lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quy hoạch 

vào các chức danh theo thẩm quyền. 

2. Quy trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm: (03 bước) 

Bước 1: Hội nghị cán bộ chủ chốt. 
Thời gian: Dự kiến sáng ngày 27/01/2021. 
Thành phần: 
- Ban Giám đốc; 
- Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; 
- Đại diện các đoàn thể (Công Đoàn, Đoàn thanh niên, Chi Hội báo). 
Nội dung: Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ vào diện quy hoạch chức danh 

ủy, Ban Giám đốc trước khi tiến hành bước 2. 

Bước 2: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 

Thời gian: Dự kiến chiều ngày 27/01/2021. 

Thành phần: BCH Đảng bộ Đài. 

Nội dung: Lấy ý kiến, phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành Đảng bộ về quy 
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Căn cứ vào đánh giá cán bộ, viên chức hằng năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc 

Đài Phát thanh và Truyền hình xem xét quyết định bổ sung nhân tố mới và đưa 

những cán bộ, viên chức không còn đủ điều kiện và tiêu chuẩn ra khỏi quy 

hoạch. 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Đài; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu: VT, TC  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hà 
 

Trên đây là Kế hoạch quy hoạch chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương giai đoạn 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo  của Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./. 
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