
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu các chức danh đưa vào 

quy hoạch của Ủy ban MTTQ thành phố. 

          Thực hiện kế hoạch số 42-KH/TU ngày 04/04/2022 của 

Thành ủy Nam Định về việc rà soát, bổ sung quy hoạch và xây 

dựng quy hoạch cán bộ theo Quy định số 50-QĐ/TW ngày 

27/12/2021 của Bộ Chính trị, chiều ngày 13/04/2022, Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ thành phố Nam Định tổ chức Hội nghị lấy 

phiếu tín nhiệm giới thiệu các chức danh đưa vào quy hoạch của 

Ủy ban MTTQ thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Phi 

– Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đ/c Phan Thanh Hải - Ủy viên 

BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; đ/c Hoàng Quang 

Khoa – Chủ tịch UBMTTQ thành phố cùng các đồng chí Ủy viên 

Ủy ban MTTQ TP khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 -2024. 

 

Đ/c Vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bỏ phiếu 

tín nhiệm giới thiệu các chức danh đưa vào quy hoạch của Ủy 

ban MTTQ thành phố 

Tại hội nghị đồng chí Hoàng Quang Khoa – Chủ tịch UBMTTQ 

thành phố đã quán triệt nội dung các văn bản liến quan đến việc 

lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định. Đối với chi bộ 

cơ quan MTTQ TP đã tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch hiện tại 

và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với các chức 

danh thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý gồm: Bí thư chi 

bộ, Phó bí thư chi bộ, Chủ tịch UBMTTQ TP; Ủy viên Thường 

trực UB MTTQ thành phố. Quy trình này đều phải thực hiện theo 

quy trình 5 bước theo đúng hướng dẫn của Thành ủy. Trước đó, 

UBMMTQ thành phố đã tổ chức hai hội nghị: Hội nghị tiến hành 

rà soát đánh giá nguồn nhân sự để đưa vào quy hoạch và hội nghị 



lập danh sách nguồn nhân sự đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện để 

trình hội nghị xem xét. 

 

Đ/c Hoàng Quang Khoa – Chủ tịch UBMTTQ thành phố bỏ 

phiếu tín nhiệm giới thiệu các chức danh đưa vào quy hoạch 

của Ủy ban MTTQ thành phố 

          Tại hội nghị này, sẽ tiến hành hai hội nghị kế tiếp đó là hội 

nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng. Về 

phiếu tín nhiệm giới thiệu các chức danh đưa vào quy hoạch gồm 

có 2 loại: Phiếu bổ sung quy hoạch đối với chức danh Bí thư, Phó 

bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ sung chức danh Phó Chủ 

tịch UBMTTQ thành phố, Ủy viên Thường trực UB MTTQ thành 

phố, nhiệm kỳ 2020-2025 và phiếu xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 

kế tiếp 2025-2030; Quy hoạch chức danh Chủ tịch UBMTTQ, Phó 

Chủ tịch UBMTTQ, Ủy viên Thường trực UB MTTQ thành phố 

nhiệm kỳ 2024-2030. 



 

Toàn cảnh hội nghị 

          Việc lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu các chức danh đưa vào 

quy hoạch của Ủy ban MTTQ thành phố nhằm phát hiện nguồn 

nhân sự mới có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, 

quản lý. Từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng nhiệm 

vụ chính trị trước mắt và lâu dài của thành phố./. 

Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn 


