
UBND TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 
___________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

Số:       /TTr-VPUB 
                         

              Ninh Thuận, ngày     tháng 5 năm 2022 

     

TỜ TRÌNH 

Về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021- 2026,  

xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp 
________________________________________ 

      

 

               Kính gửi: Ban Tổ chức tỉnh ủy. 

 

Căn cứ Quy định số 13-QĐ/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 17/3/2022 của 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán 

bộ;  

Căn cứ Kế hoạch 126-KH/TU ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng 

quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và định hướng nhiệm kỳ kế 

tiếp;  

Căn cứ Công văn số 1829/UBND-VXNV ngày 29/4/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; 

Ngày 06/5/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai công tác quy 

hoạch cán bộ tại Công văn số 126/VPUB-HCQT ngày 06/5/2022; 

Căn cứ cơ cấu số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, tỷ lệ, độ tuổi… theo 

quy định và tình hình thực tế đội ngũ cán bộ. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

triển khai rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ 

nhiệm kỳ 2026-2031 và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp; 

Trên cơ sở kết quả rà soát, lấy phiếu giới thiệu nhân sự các bước theo quy 

trình; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, trình 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt các nội dung sau: 

I. Về rà soát, bổ sung hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026:  

 Bổ sung quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

nhiệm kỳ 2021-2026: 02 đồng chí: 

1. Đồng chí Võ Minh Tâm, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

II. Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 và định hướng nhiệm kỳ kế 

tiếp 

 



- Chức danh Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 đồng chí 

1. Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Đồng chí Võ Minh Tâm, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.  

3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

- Chức danh Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

1. Đồng chí Nguyễn Thành Hào, Trưởng Phòng Kinh tế - Tổng hợp Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Đồng chí Quý Minh Trung, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân - Nội chính 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3.  Đồng chí Lê Thị Minh Diện, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị Văn 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Đồng chí Võ Khánh Hiền Hòa, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Tổng hợp Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Tổng hợp 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

6. Đồng chí Nguyễn Anh Minh , Phó Trưởng Phòng Văn xã - Ngoại vụ Văn 

phòng Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

7. Đồng chí Nguyễn Như Ngọc, Phó Trưởng Phòng Văn xã - Ngoại vụ Văn 

phòng Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Đồng chí Nguyễn Hữu Danh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, trình 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt./. 
 

* Gửi kèm:  

- Danh sách tổng hợp kết quả kiểm phiếu các bước;  

- Sơ yếu lý lịch cá nhân - Mẫu M2; 

- Bản tự kiểm điểm quá trình công tác 3 năm của cá nhân; 

- Bản nhận xét, đánh giá cán bộ của cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan; 

- Bản kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân; 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ: Tốt nghiệp THPT, CM, LLCT, QLNN. 

 
Nơi nhận:  CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- VPUB: LĐ; 
- Lưu: VT, HCQT. 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Sĩ Sơn 
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