
TỈNH ỦY LẠNG SƠN 

* 

Số 862 -CV/TU 

Về việc quán triệt, triển khai thực hiện 

Quy định số 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi: - Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, 

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành tỉnh và tương đương,  

- Báo Lạng Sơn, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh   
 

Thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân 

cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (thay thế Quy định số 105-

QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các 

cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:  

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên 

cứu, quán triệt đầy đủ và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ trong tổ chức, 

cơ quan, đơn vị theo Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về 

phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.  

2. Trong thời gian Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa ban hành Quy định mới về 

phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thay thế Quy định 

số 1210-QĐ/TU, ngày 13/4/2018, các cơ quan, đơn vị khi triển khai thực hiện Quy 

định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị nếu có vướng mắc, đề nghị 

xin ý kiến Ban Tổ chức Tỉnh ủy để được hướng dẫn cụ thể bảo đảm thống nhất, 

đồng bộ. 

3. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương tham mưu, trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán 

bộ ứng cử thay thế Quy định số 1210-QĐ/TU, ngày 13/4/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, hoàn thành trong tháng 10 năm 2022.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 

Hoàng Văn Nghiệm 
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