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KE HOẠCH
Luân chuyên cán bộ cùa Tòa án nhân dân hai cấp tinh Đắk Lắk
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Thực hiện Nghị quyêt sô 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ chính trị vê vi 
luân chuyên cán bộ lãnh đạo và quản lý; Kết luận so 24-KL/TW ngày 05/6/2012 c 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tlác 
quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm ti 
theo; Quy định số 98-QD/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển c 
bộ; Ke hoạch số 515-KH/BCS ngày 10/7/2017 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dem 
tối cao về luân chuyên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các Tòa án nhân dân đến năm 2020 
và những năm tiêp theo; Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk xây dựng kê 
hoạch luân chuyên cán bộ của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân câp huyện 
thuộc quyền quản lý như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

1.1. Thực hiện có hiệu quà các chu trương, nghị quyết của Đàng và của Ban 
cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ 
cán bộ Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai 
đoạn.

1.2. Đôi mới mạnh mê công tác luân chuyền cán bộ, bảo đảm dân chu, khách 
quan, công khai, minh bạch, công bàng; ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích 
nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen.

1.3. Bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụn 
hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức; tạo điều kiện cho cán bộ công chức rèn luỊỵện, 
thử thách, đào tạo bồi dưỡng nhất là cán bộ công chức trẻ, có triển vọng, cán bộ trong 
quy hoạch được rèn luyện thực tiễn; giúp cán bộ công chức trưởng thành toàn diện; 
tạo nguồn cán bộ lâu dài cho Tòa án hai cấp, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
chốt; từng bước thực hiện chuân hóa cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tòa án nhân 
hai câp, đáp ứng yêu cầu trước mat và nhùng năm tiếp theo.

1.4. Ket họ-p luân chuyên với điều động, bố trí họp lý đội ngù cán bộ trong Tòa 
án hai cap; tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn có nhu câu, nhât là những đơn

ĩ có

chủ
dân
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vị khó khăn về nguồn cán bộ quy hoạch, khắc phục tình trạng nơi thừa nơi thiếu và . 
cục bộ. khép kín trong công tác cán bô. Từng bước điền chỉnh việc bố trí cán bộ hợp 
lý, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và vị trí việc làm của từng đơn vị trong Tòa án 
nhân dân hai cấp tỉnh

1.5. Tiếp tục thực hiện chu trương luân chuyên cán bộ kết họp chặt chè với bố 
trí một số chức danh lãnh đạo chu chốt cua Tòa án hai cap không là người địa phương
và cán bộ không giữ chứe-vụ-qtiá-hai nhiệm kỳliên tiẻp.-------------------------------------------

2. Yêu cầu

2.1. Công tác luân chuyên cán bộ trong Tòa án hai cấp phải đảm bảo đúng quy 
định tại các nghị quyết, quy định cua Đang về công tác cán bộ và Quy định số 98- 
QD/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyến cán bộ; quy định của Ban 
cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao.

2.2. Công tác luân chuyên phai đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiêp, 
toàn diện của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, các cấp ủy Đảng theo phân cấp 
quản lý cán bộ; bảo đam nguyên tăc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm 
cùa tập thể lãnh đạo và người đứng đầu; giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyên 
với ổn định và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên sâu; vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ công tác, vừa coi trọng mục đích bôi dường, rèn luyện cán bộ, chuân bị đội 
ngũ cán bộ kế cận.

2.3. Luân chuyên cán bộ phải dam bảo tông thê, đồng bộ, liên thông, thường 
xuyên, liên tục, có luân chuyền dọc, luân chuyển ngang; phải gắn kết chặt chè với 
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sẳp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ.

2.4. Bổ trí cân đối, hài hòa giữa luân chuyển cán bộ với việc phát triển nguồn 
cán bộ tại chồ. Chỉ luân chuyên cán bộ lành đạo, quản lý, không luân chuyển cán bộ 
làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ (trừ trường họp nhằm mục đích tăng cường cán 
bộ cho cơ sở, cho lĩnh vực hoặc địa bàn cần thiết). Không luân chuyển nhừng cán bộ 
bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển.

2.5. Cán bộ luân chuyên phải là cán bộ trẻ, trong quy hoạch, có triển vọng phát 
triên; có phàm chất chính trị, đạo đức, lối sổng và năng lực công tác tổt; quan tâm lựa 
chọn, phát hiện cán bộ trẻ có năng lực nổi trội.

2.6. Việc luân chuyển cán bộ phải có kế hoạch cụ thế và có lộ trình từng bước 
thực hiện; có biện pháp tạo môi trưòưg, điều kiện cho cán bộ luân chuyển phát huy 
năng lực, sở trường, chuyên môn, rèn luyện, tích lùy kinh nghiệm thực tiền; đồng thời 
có quản lý, giám sát đổi với cán bộ luân chuyên.

2.7. Việc xem xét, bô trí cán bộ luân chuyên phai căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ. 
tình hình thực tiền; kêt quả thực tiền nhiệm vụ chính trị cua địa phương, cơ quan, đơn
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vị gắn với trách nhiệm cá nhân của cán bộ được luân chuyển và nhận xét, đánh giá 
cán bộ.

2.8. Cán bộ luân chuyến không lính trong cư cấu các chức danh lãnh đạo, qu 
lý cua Tòa án hai cấp.

II. NỘI DUNG CỤ THÉ

un

---------1. Phạm VI luân chuyên-------------------------------------------------- -----------

Luân chuyên tử Tòa án nhân dân tinh và Tòa án nhân dân cấp huyện và ngược 
lại; giữa các đom vị Tòa, phòng chức năng; từ Tòa án nhân dân huyện này đến Tòa án 
nhân dân huyện khác.

2. Đối tượng, chức danh luân chuyển

Cán bộ trong diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý của Tòa án nhân 
dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk.

Cán bộ trẻ (dưới 40 tuôi đối với nam và dưới 35 tuổi đối với nừ), có năng lực, 
triển vọng, trong quy hoạch được luân chuyển để đào tạo, rèn luyện qua thực tim, 
chủ yếu bố trí làm cấp phó.

Cán bộ đã giừ chức vụ Trường phòng, Chánh tòa thuộc Tòa án nhân dân tinh 
và Chánh án Tòa án nhân dân câp huyện 02 nhiệm kỳ liên tục và cán bộ luân chuyên 
đê thực hiện chu trương không phải là người địa phương, khi luân chuyên chù yêu bô 
trí làm cấp trưởng.

Trường hợp khác do Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh xem xét, qcyêt
định.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện

- Có lập trường, tư tường chính trị vừng vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có n áng 
lực và triển vọng phát triển; về cơ bàn đáp ứng tiêu chuân, tiêu chí chức danh luân 
chuyên theo quy định.

- Có quy hoạch, có trình độ chuyên môn, đu sức khoẻ công tác.

- Còn thời gian công tác ít nhất 02 nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điếm đi 
chuyển (50 tuổi đối với nam, 45 tuôi đối với nữ, trừ cán bộ nừ thuộc diện được
dài thời gian công tác theo quy định); cán bộ luân chuyên đê bố trí không phải ndười 
địa phương, không giừ chức vụ quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp phải đủ thời gian cône tác 
ít nhất trọn một nhiệm kỳ (05 năm). Trường hợp khác do cấp có thâm quyền xem 
quyết định.

4. Thòi gian luân chuyển

ít nhất là 03 năm (36 tháng) đối với một chức danh (trừ chức danh 1 
nhiệm). Trường họp đặc biệt do cấp có thâm quyên xem xét, quyết định.
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5. Chế độ, chính sách đối vói cán bộ luân chuyển

- Thực hiện chế độ, chỉnh sách đối với cán bộ luân chuyên; Bố trí nhà 0 cóng 
vụ, hỗ trợ đi lại, sinh hoạt phí, nhất là ở địa bàn khó khăn; bảo lưu chế độ, phụ cấp 
trách nhiệm đôi với cán bộ luân chuyên nêu chức danh luân chuyến có che độ, phụ 
cấp trách nhiệm thấp hơn.

- Cán bộ luân chuyên cỏ thành tích đặc biệt xuât sắc được xem xét nâng lương 
trước thời hạn; được ưu tiên khi xem xét bô trí công tác sau luân chuyên.

6. Nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển

Việc xem xét bố trí, phân công cán bộ sau luân chuyển phai căn cứ vào yêu cầu 
nhiệm vụ, tình hình thực tế, kết quá thực hiện nhiệm vụ chính trị cua địa phương, cơ 
quan, đơn vị gắn với trách nhiệm cá nhân của cán bộ được luân chuyển và kết quá 
nhận xét, đánh giá cán bộ.

7. Kiêm tra, giám sát và xử lý vi phạm

Các cấp uy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiềm tra, giám sát công tác 
luân chuyển cán bộ theo quy định; đề xuất khen thưởng, biêu dương đổi với những 
nơi làm tốt và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với những tổ chức, cá nhân vi 
phạm.

III. NỘI DƯNG LUÂN CHUYÊN VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỜNG ĐÓI VỚI 
CÁN Bộ TRONG DIỆN QƯY HOẠCH CÁC CHỨC vụ LÃNH ĐẠO, QUẢN 
LÝ TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CÁP ĐÉN NĂM 2020 VÀ CÁC NĂM TIẾP 
THEO

1. về luân chuyển cán bộ

1.1. Luân chuyển từ Tòa án nhân dân tỉnh về Tòa án nhân dân cấp huyện

- Một số đồng chí đang giừ chức vụ Chánh tòa và tương đương trong diện quy 
hoạch Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tinh đê bổ nhiệm giừ chức vụ Chánh 
án Tòa án nhân dân cấp huyện.

- Một số đồng chí trong diện quy hoạch Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa án nhân 
dân tinh đê bô nhiệm giừ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện.

1.2. Luân chuyên từ Tòa án nhân dân cấp huyện đến Tòa án nhân dân tinh

Một sổ đồng chí đang giừ chức vụ Phó Chánh án trong diện quy hoạch Chánh 
án Tòa án nhân dân cấp huyện đế bố nhiệm giữ chức vụ Chánh tòa, Phó Chánh tòa và 
tương đương cua Tòa án nhân dân tỉnh.

1.3. Luân chuyên một số đồng chí đang giũ' chức vụ lành đạo quan lý giữa các 
đơn vị Tòa, phòng chức năng thuộc Tòa án nhân dân tinh và từ Tòa án nhân dân 
huyện này đến Tòa án nhân dân huyện khác.

4



lũ'
iip

1.4. Điêu động một sô đông chí Chánh án Tòa án nhân dân câp huyện đã g 
chức vụ 02 nhiệm kỳ liên tục hoặc không còn đủ điều kiện về độ tuổi để tham gia c 
uy cùng cap nhiệm kỳ 2020-2025, đê bô nhiệm giũ' chức vụ phó trưởng phòng c 
Tòa án nhân dân tỉnh.

,ia

2. Vê đào tạo, bôi dưỡng 

Đối tượng cữ đào tạo, bôi dưỡng: Thâm phán; lành đao, quan lý dương chíC-
và cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quan lý thuộc Tòa án hai cấp.

- Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

+ Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn phù họp với vị trí việc làm của c 
bộ, công chức đảm bảo theo quy hoạch và yêu cầu công tác.

+ Đào tạo lý luận chính trị, ngoại ngừ, tin học ... theo tiêu chuân chức danh. 

+ Bồi dường cập nhật kiến thức mới, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức,

án

kỹT DOI uươưg cạp nnại Kien tnưc Ky nang quan ly nna nuuu, K1CI1 U1UC, K_y

năng xây dựng Đang, đoàn thể; kiến thức, kỳ năng vận động quần chúng; kiến thức 
quốc phòng và an ninh; kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế; những ván đề về th ực 
tiền công tác liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo cua cán bộ phù họp với vị (trí, 
chức dnh, chức vụ quần lý; ...

- Hình thức đào tạo, bồi dường

Thực hiện theo quy định của cơ quan có thâm quyền.

IV. QƯY TRÌNH, HÒ sơ CÁN BỘ LUÂN CHƯYÉN

1. Quy trình thực hiện luân chuyên

Bước 1: Căn cứ vào nhu cầu luân chuyên cán bộ, Ban cán sự đảng Tòa án nhân 
dân tinh chỉ đạo rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ; thông qua kế hoạch luân chuyên.

Bước 2: Căn cứ vào chủ trương của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tinh, 
phòng Tô chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng thông báo đê các đơn vị đê 
xuât nhân sự luân chuyên.

Bước 3: Phòng Tô chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng tông hợp đề 
xuất cùa các đơn vị trong Tòa án hai cấp; tiến hành rà soát tiêu chuân, tiêu chí, dự 
kiến nhân sự và địa bàn luân chuyển; lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đổi với nhân sự dự 
kiến luân chuyển và báo cáo Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh xem xét, cho ý 
kiến.

Bước 4. Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng tham mưu 
cho Ban cán SỊ1' đảng gửi văn bản thỏa thuận, lấy ý kiến trao đổi của cơ quan có thẩm 
quyền liên quan; trao đổi với nơi đi, nơi đen về dự kiến địa bàn, đơn vị, chức danh và 
nhân sự dự kiến luân chuyển; tông họp kết quả thâm định.
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Tô chức gặp gõ' cán bộ được dự kiến luân chuyển để trao đối, quán triệt mục • 
đích, yêu cầu luân chuyên; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xác định trách 
nhiệm đoi với cán bộ luân chuyển.

Bước 5. Trên cơ só' kêt quả các bước trên, Phòng Tô chức cán bộ, thanh tra và 
thi đua khen thưởng hoàn thiện hồ sơ luân chuyển trình Chánh án Tòa án nhân dân 
tỉnh xem xét, quyết định luân chuyển theo phân cấp quản lý cán bộ hoặc đề nghị 
Chánh án Tòa án-nhân dân -tối eao xem xét, quyết -định-lu ân chuyên cán uụ thâm—
quyền.

2. Hồ SO' luân chuyển cán bộ

Hồ sơ luân chuyển được thực hiện theo quy định cua Ban cán sự đảng Tòa án 
nhân dân tối cao tại điểm 2 Mục V của Kế hoạch số 515-KH/BCS ngày 10/7/2017 về 
luân chuyên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các Tòa án nhân dân đến năm 2020 và nhùng 
năm tiếp theo.

3. Nhận xét, đánh giá đối vói cán bộ luân chuyển

a) Câp uy và tập thê lãnh đạo đơn vị có cán bộ thuộc diện luân chuyên có trách 
nhiệm nhận xét, đánh giá về phâm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác và uy tín; 
quá trình công tác và ưu khuyết diem cua cán bộ; báo cáo Ban cán sự đang Tòa án 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

b) Định kỳ 06 tháng hoặc hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu cua cấp có 
thâm quyền, câp ủy, tập thê lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi có cán bộ luân chuyên đến 
tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ luân chuyên theo các tiêu chí quy định;p báo cáo 
cấp có thâm quyền theo quy định.

c) Nhận xét, đánh giá khi hết thời gian luân chuyển

- Cán bộ luân chuyên tự kiêm diêm vê quá trình công tác trong thời gian luân 
chuyên.

- Cấp uy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi có cán bộ luân chuyển đến nhận 
xét, đánh giá cán bộ luân chuyên trong thời gian công tác tại CO' quan, đơn vị.

- Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh nhận xét, đánh giá về cán bộ luân 
chuyên.

d) Cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị (nơi đi và nơi đến) chịu trách 
nhiệm trước Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tinh về nhận xét, đánh giá 
và kết luận cua mình đối với cán bộ luân chuyên.

V. Tỏ CHÚC THỤC HIỆN

1. Thu trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân 
dân cấp huyện tồ chức quán triệt và triên khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.
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2. Phòng tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thướng tham mưu, giúp 
cán sự đảng, Chanh án Toa án nhãn dân tính về nhân sự, quy trình luân chuyên 
báo chai lượng và đúng tiên độ đê ra; quần lý, giám sát đối vói cán bộ luân chu 
nghiên cứu, đề xuất phương án điều động một số cán bộ chú chốt Tòa án nhân 
cấp huyện có đù tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ chuyên môn phù họp, có năng lự 
triến vọng phát triển đen công tác tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tinh và m
lụi

3. Phòng tố chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thương chủ trì, phối hợ 
các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc việc triên khai thực hiện Ke hoạch 
tông hợp nhừng khó khăn, vướng mac đế báo cáo Ban cán sự đảng Tòa án nhài 
tỉnh đê kịp thời xem xét, chỉ đạo hoặc đề xuất cơ quan có thâm quyền giái quyết.

Ban 
íảm 
/ển; 
dân 
c và 
,ược

I với 
này; 
dân

Noi nhân:
-BCSĐTANDTC (để bc);
- Tinh ủy Đắk Lắk (thay bc);
- Lãnh đạo TAND tinh;
- Các đơn vị thuộc TAND tỉnh;
- TAND cấp huyện;
- Luu VT, BCSĐ.

T/M BAN CÁN SỤ ĐẢNG 
BÍ THU
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