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V/v công tác cán bộ

HỐI Cựu TNXP VIỆT^h&ịnh gửi: - Các đảng đoàn, ban thường vụ hội được
T

Số:

Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương,
- Các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc
Trung ương,

Ngày 30/3/2022, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 32-KL/TW về 
tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quẩn chúng do Đảng, Nhà nước 
giao nhiệm vụ, yêu cầu: “Đổi với lãnh đạo còn trong độ tuổi lao động, thực 
hiện theo các quy định chung vể cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống 
chỉnh trị...Đối với nhân sự đã hết tuốt lao động, tuối giới thiệu lần đầu hoặc 
tái cử lãnh đạo hội không quá 65 tuốỉ. Đổi với chủ tịch hội, trường họp đặc 
biệt không quá 70 tuổi, do cấp có thấm quyền xem xét, quyết định ”.

Vì vậy, các đảng đoàn, ban thường vụ hội được Đảng, Nhà nước 
giao nhiệm vụ ở Trung ương, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực 
thuộc Trung ương thực hiện và chỉ đạo thực hiện quy hoạch các chức 
danh lãnh đạo hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo Quy định 
số 50-QD/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16- 
HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác 
quy hoạch cán bộ đối với cán bộ còn trong độ tuổi lao động theo quy 
định chung, không quy hoạch đối với cán bộ đã hết tuổi lao động.

Việc giới thiệu cán bộ đã hết tuổi lao động ứng cử lãnh đạo hội 
được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện theo Kết luận số 32- 
KL/TW của Ban Bí thư và do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./^^

Nơi nhân: - r K/T TRƯỞNG BAN
- Như trên, PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRựC
- Đ/c Trưởng Ban (để báo cáo),
-VụTHCB, /RƯ-
- Lưu VP và Vụ V. /ự'

/ -*:■ Ra /' y 1^'
ỉ p-':y W'l

VƯ MaiVấn Chính


