Ngày 28/4/2022, thay mt B Chính tr, Thng
trc Ban Bí th Võ Vn Thng va ký ban hành Quy nh s 65-Q/TW v luân chuyn cán b (gi tt là Quy nh
65).
Quy nh 65 nêu rõ công tác luân chuyn cán b t di s lãnh o ca ng, trc tip là các cp y, t chc ng; bo m
nguyên tc tp trung dân ch. Cán b luân chuyn phi trong quy hoch, có phm cht, nng lc và trin vng
phát trin. Gii quyt hài hòa gia luân chuyn cán b ào to vi b trí, s dng ngun cán b ti ch; va áp ng yêu
cu nhim v chính tr trc mt, va ào to, bi dng ngun cán b lâu dài.
áng chú ý, Nguyên tc ca vic luân chuyn cán b không tng thêm chc danh luân chuyn cán b. Trng
hp c bit do B Chính tr quyt nh. ng thi, có c ch qun lý, giám sát, ánh giá cán b luân chuyn và chính
sách, ch phù hp to iu kin cho cán b luân chuyn hoàn thành tt nhim v, không xy ra tiêu cc trong
công tác cán b. Kt hp luân chuyn vi tng cng cán b cho nhng ni khó khn, khc phc tình trng ni tha, ni
thiu, cc b, khép kín; góp phn thúc y thc hin ch trng b trí lãnh o ch cht cp tnh, cp huyn không là ngi a
phng và ngi ng u không gi chc v quá hai nhim k liên tip.
i tng luân chuyn gm: Cán b c quy hoch chc danh lãnh o, qun lý các cp; Cán b c luân chuyn
thc hin ch trng b trí cán b lãnh o ch cht cp tnh, cp huyn không là ngi a phng và cán b không gi chc
v cp trng quá hai nhim k liên tip mt a phng, c quan, n v, gm: Bí th cp y, ch tch UBND, chánh án tòa
án nhân dân, vin trng vin kim sát nhân dân và cp trng các ngành công an, thanh tra, tài chính, thu,
hi quan cp tnh, cp huyn; Trng hp khác do cp có thm quyn xem xét, quyt nh.
Nguyên tc b trí chc danh khi luân chuyn quy nh c bn thc hin theo nguyên tc b trí gi chc v tng ng vi
chc v ang m nhim. Trng hp cn thit, cp có thm quyn xem xét, quyt nh b trí chc v cao hn chc v ang m
nhim i vi cán b có phm cht, nng lc ni tri, có kh nng áp ng yêu cu nhim v ca chc v d kin phân công, b
trí.
Thi gian luân chuyn: ít nht là 3 nm (36 tháng). Trng hp c bit do cp có thm quyn xem xét, quyt
nh.
áng chú ý, v nhn xét, ánh giá i vi cán b luân chuyn, Quy nh 65 quy nh c quan ni i có trách nhim
nhn xét, ánh giá v phm cht o c, li sng, nng lc công tác, uy tín, tiêu chun chính tr và các vn khác có
liên quan n cán b theo quy nh trc khi báo cáo cp có thm quyn xem xét, quyt nh luân chuyn cán b.
C quan ni n có trách nhim nhn xét, ánh giá nh k hng nm và khi có yêu cu v phm cht o c, li sng,

nng lc công tác, uy tín và các vn có liên quan n cán b luân chuyn và gi c quan ni i, c quan tham
mu v t chc - cán b phi hp, theo dõi theo quy nh.
Cp y, t chc ng và tp th lãnh o c quan, n v chu trách nhim trc cp có thm quyn v nhn xét, ánh giá và
kt lun ca mình i vi cán b luân chuyn. Bên canh ó, các cp y, t chc ng lãnh o, ch o kim tra, giám sát
công tác luân chuyn cán b theo quy nh; xut khen thng, biu dng i vi nhng ni làm tt và có bin pháp
chn chnh, x lý i vi nhng t chc, cá nhân vi phm.
Quy nh này có hiu lc t ngày ký và thay th Quy nh s 98-Q/TW, ngày 07/10/2017 ca B Chính tr v
luân chuyn cán b.
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