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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Hà Nội, ngày 2  tháng 5 năm 2020 

 

 

ĐỀ ÁN NHÂN SỰ 

Cấp ủy Đảng bộ Trƣờng Đại học Kinh tế khóa VI, nhiệm kỳ 2020-202  

 

Căn cứ tình hình thực tế của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế, Đảng uỷ 

Trường Đại học Kinh tế khoá V, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ 

Trường Đại học Kinh tế khoá VI Đề án nhân sự cấp uỷ Đảng bộ Trường Đại học 

Kinh tế khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau: 

I. TÌNH HÌNH CẤP UỶ ĐẢNG BỘ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

KHÓA V, NHIỆM KỲ 201 -2020 

1. Đầu nhiệm kỳ 2015-2020, số lượng BCH Đảng bộ Trường Đại học Kinh 

tế gồm 9 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí là nữ  11   ; có 1 đ/c dưới 35 tuổi 

(11%). Với cơ cấu cụ thể: 

+ Lãnh đạo cơ quan: 3 đ/c  33  . 

+ Bí thư chi bộ, trưởng phòng, khoa, viện, trung tâm bộ phận: 6 đ/c  67  . 

- Số lượng Ban Thường vụ Đảng uỷ Đại học Kinh tế gồm 03 đ/c, trong đó 

không có đ/c là nữ  0   ; có 1 đ/c dưới 35 tuổi (33%). Với cơ cấu cụ thể: 

+ Lãnh đạo cơ quan: 02 đ/c  67  . 

+ Bí thư chi bộ, trưởng phòng, ban, bộ phận: 01 đ/c  33  . 

- Phó Bí thư: 01 đ/c. 

- Bí thư: 01 đ/c. 

2. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, có: 04 đ/c thuyên chuyển công tác; bổ sung: 04 đ/c. 

- Đ/c Trần Đức Hiệp, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị, Ủy viên. 

- Đ/c Hoàng Khắc Lịch, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự - Ủy viên. 

- Đ/c Nguyễn Cẩm Nhung, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh 

Quốc tế, Uỷ viên. 

 - Đ/c Phạm Việt Thắng, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp - Ủy viên. 

 3. Hiện nay, số lượng BCH Đảng bộ Đại học Kinh tế gồm 09 đ/c, trong đó 

có 02 đ/c là nữ  22   ; không có đ/c dưới 35 tuổi (0%). Với cơ cấu cụ thể 

+ Lãnh đạo cơ quan: 03 đ/c  33  . 

+ Bí thư chi bộ, trưởng phòng, khoa, viện, trung tâm bộ phận: 05 đ/c  55  . 

+ Các tổ chức đoàn thể: 01 đ/c  11  . 

BẢN TÓM TẮT 
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- Số lượng Ban Thường vụ Đảng uỷ Đại học Kinh tế gồm 03 đ/c, trong đó có 

01 đ/c là nữ  33   ; không có đ/c dưới 35 tuổi (0%). Với cơ cấu cụ thể: 

+ Lãnh đạo cơ quan, đơn vị: 03 đ/c  100  . 

- Phó Bí thư: 01 đ/c.  

- Bí thư: 01 đ/c. 

4. Về phẩm chất và năng lực hoạt động thực tiễn: 

Trong nhiệm kỳ qua 100% số cấp ủy có lập trường chính trị vững vàng, kiên 

định lý tưởng, mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa, quyết tâm thực hiện đường 

lối đổi mới của Đảng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất 

trong Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao. Qua phân loại hàng năm 

100% số cấp ủy được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

không đồng chí nào bị kỷ luật. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG XÂY DỰNG NHÂN SỰ CẤP UỶ ĐẢNG BỘ 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020-202  

1. Yêu cầu xây dựng BCH Đảng bộ Trƣờng Đại học Kinh tế khóa VI 

Việc xây dựng BCH Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế cần phải đảm bảo các 

yêu cầu sau: 

- Thực hiện đúng các quy định, nguyên tắc, quy trình của Trung ương, Thành 

ủy Hà Nội và Đảng ủy ĐHQGHN về quy trình nhân sự, đảm bảo công tâm, khách 

quan; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và đảng viên; chống tư tưởng cá 

nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm. 

- Công tác nhân sự phải thực hiện theo quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-

2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Lựa chọn nhân sự phù hợp tiêu chuẩn, yêu cầu, đảm bảo số lượng, chất lượng. 

- Đổi mới không dưới 1/3 tổng số ủy viên BCH Đảng bộ so với đầu nhiệm 

kỳ 2015 – 2020. 

- BCH Đảng bộ cần có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính 

trị của đơn vị, không nhất thiết cơ quan, phòng, ban, bộ phận nào cũng phải có 

người tham gia vào BCH, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, làm giảm chất 

lượng hoạt động. 

- Xây dựng BCH Đảng bộ có độ tuổi trung bình trẻ hơn, phấn đấu tỷ lệ ủy 

viên BCH Đảng bộ là nữ không dưới 15 , trong đó cần có cán bộ nữ tham gia Ban 

thường vụ Đảng ủy. 

- Bảo đảm tính kế thừa và phát triển của BCH Đảng bộ. 

2. Tiêu chuẩn cấp ủy viên Đảng bộ Trƣờng Đại học Kinh tế khóa VI  

 .1. Tiêu chuẩn chung 
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Tiêu chuẩn ủy viên BCH Đảng bộ Trường Đại học kinh tế khóa VI, nhiệm 

kỳ 2020 – 2025 trước hết căn cứ vào Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 155-

KH/TU và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU, việc lựa chọn và giới thiệu nhân sự cấp 

ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 

7 Ban Chấp hành Trung ương và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-

QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; tiêu chí đánh giá cán 

bộ được nêu trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 454-QĐ/ĐU, ngày 

29/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN và tiêu chuẩn cấp ủy viên các 

cấp. Cụ thể: 

- Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; 

kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc 

lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan 

điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên 

quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của 

Nhà nước. Có tinh thần yêu nước, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, 

tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự 

do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự 

phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

- Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân 

thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm 

với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, 

xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân không tham 

nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu 

hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa 

quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè 

phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng 

người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình 

để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của 

Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. 

- Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng 

lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách 

thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; 

mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát 

huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản 

tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực công tác được 
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phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Thực sự tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức 

và sức cống hiến, có ý thức tổ chức kỷ luật và tính chiến đấu cao trong công việc 

và sinh hoạt cấp ủy; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín trong cán 

bộ, đảng viên và nhân dân, đã kinh qua lãnh đạo chủ chốt ở cấp dưới 

- Nhân sự BCH phải tốt nghiệp thạc sĩ trở lên; có khả năng tin học, ngoại 

ngữ phù hợp với công tác đang đảm nhận; về lý luận chính trị: trình độ từ trung 

cấp trở lên; coi trọng kiến thức, năng lực thực tiễn, thể hiện trong tư duy đổi mới, 

năng động, khả năng phát triển và giải quyết các vấn đề mới, phức tạp đặt ra. 

 - Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (theo kết luận của cơ quan y tế có 

thẩm quyền trong thời gian không quá 6 tháng đến thời điểm giới thiệu nhân sự); 

bảo đảm tuổi theo quy định hiện hành. 

 . . Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học 

Kinh tế  

- Bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung  nêu tại Mục 2.1 ở trên , đồng thời 

cần có thêm các tiêu chuẩn: Là các đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ Đại học Kinh tế 

về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; có ý thức, trách 

nhiệm, kiến thức, để tham gia xây dựng các chủ trương, định hướng công tác lớn 

của Trường Đại học Kinh tế và sự lãnh đạo, chỉ đạo tập thể của Ban Chấp hành 

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế; có năng lực cụ thể hóa và chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện thắng lợi đường lối của Trung ương, các chủ trương, nghị quyết của Thành 

ủy, Đảng ủy ĐHQGHN và Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế trong lĩnh vực công 

tác được phân công phụ trách; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn 

kết, phát huy được sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, đảng viên và học viên, 

sinh viên; có tư duy đổi mới, năng lực lãnh đạo quản lý, điều hành, tác phong khoa 

học, quyết đoán, tính sáng tạo cao; có khả năng xây dựng định hướng chiến lược 

phát triển Trường Đại học Kinh tế, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, 

những khó khăn, vướng mắc, đề ra được những chủ trương giải pháp phù hợp với 

tình hình thực tế trong từng thời kỳ.  

- Là các đồng chí giữ những vị trí lãnh đạo, quản lý các đơn vị, mảng công 

việc gắn với các nhiệm vụ chiến lược, trọng yếu của Trường ĐHKT đảm bảo công 

tác chỉ đạo toàn diện của Đảng đến tất cả các hoạt động của Nhà trường. 

3. Độ tuổi cấp ủy viên 

Những đồng chí giới thiệu lần đầu tham gia cấp uỷ nói chung phải đủ tuổi 

công tác từ 02 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 01 nhiệm kỳ. Những đồng chí 

được giới thiệu tái cử cấp uỷ nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 01 nhiệm kỳ, ít 
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nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ  30 tháng  trở lên tại thời điểm tính 

độ tuổi tham gia cấp ủy ở mỗi cấp tại thời điểm bầu cử. Cụ thể như sau: 

3.1. Độ tuổi lần đầu tham gia Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế 

Nam sinh ít nhất từ tháng 4/1965, nữ sinh từ tháng 4/1970 trở lại đây. 

3.2. Độ tuổi được giới thiệu tái cử Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế  

Nam sinh từ tháng 10/1962, nữ sinh từ tháng 10/1967 trở lại đây.  

4. Số lƣợng, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng uỷ Trƣờng Đại học Kinh tế 

khóa VI, nhiệm kỳ 2020-202  

 4.1. Số lượng 

Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế, số lượng tổ chức đảng, số lượng đảng 

viên, số lượng ủy viên BCH Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế khóa VI, nhiệm kỳ 

2020-2025 dự kiến là 09 đ/c; danh sách bầu BCH Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế 

phải có số dư, đảm bảo không quá 30 . 

4..2. Về cơ cấu 

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế khóa VI, nhiệm kỳ 2020-

2025 cần có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực công 

tác: công tác đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và các cơ quan, đơn vị, 

lĩnh vực quan trọng của Trường Đại học Kinh tế theo định hướng sau: 

- Theo đơn vị, lĩnh vực hoạt động: 

+ Ban Giám hiệu: 03 đ/c  33  . 

+ Bí thư chi bộ; trưởng các khoa, viện, phòng, bộ phận, trung tâm; đại diện 

các tổ chức Đoàn thể: 06 đ/c  67  . 

- Tỷ lệ nữ: phấn đấu đưa vào cấp ủy 02 đ/c  22   

- Theo độ tuổi: Từ 35 đến 50 tuổi: 9 đ/c  100    

III. QUY TRÌNH NHÂN SỰ CẤP UỶ ĐẢNG BỘ TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020-202  

1. Phương hướng công tác nhân sự cấp uỷ 

Xây dựng cấp ủy Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế khóa VI, nhiệm kỳ 2020 

– 2025 dựa trên quy hoạch, cơ cấu đã được phê duyệt, đồng thời các đồng chí 

trong cấp ủy phải có đầy đủ tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tầm nhìn 

chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, có phẩm chất đạo đức, quy tụ được 

sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, có uy tín và đủ năng lực lãnh đạo, chỉ 

đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

Trường Đại học Kinh tế khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.  

2. Giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới 

2.1. Giới thiệu đối với các đồng chí tái cử cấp ủy gồm 5 bước 

 1  Bước 1: Tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (lần 1) 
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  2  Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt 

  3  Bước 3: Tổ chức hội nghị Đảng ủy (lần 1) 

  4  Bước 4: Tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (lần 2) 

  5  Bước 5: Tổ chức hội nghị Đảng ủy (lần 2) 

2.2. Giới thiệu đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy gồm 5 bước 

 1  Bước 1: Tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (lần 1) 

  2  Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt  

  3  Bước 3: Tổ chức hội nghị Đảng uỷ (lần 1) 

  4  Bước 4: Tiến hành khảo sát nhân sự và tổ chức hội nghị Ban Thường vụ 

Đảng ủy (lần 2) 

  5  Bước 5: Tổ chức hội nghị Đảng uỷ (lần 2  

2.3. Tổng hợp kết quả quy trình và hoàn thiện Đề án nhân sự cấp ủy 

 .4. Thông qua Đề án nhân sự cấp ủy khóa mới và báo cáo Ban Thường 

vụ Đảng ủy ĐHQGHN xem xét, phê duyệt 

Trên đây là Đề án nhân sự cấp uỷ Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế khóa VI, 

nhiệm kỳ 2020-2025 do Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế khoá V, nhiệm kỳ 2015-

2020 trình với Đại hội. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ ĐU ĐHQGHN; 

- Ban Thường vụ ĐU ĐHKT; 

- Các Đảng ủy viên; 

- Lưu: VPĐU, TNS. 

T/M ĐẢNG UỶ 

BÍ THƯ 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Trúc Lê 

 

 


