
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH BiNH Dc Jp - Tir do - Hnh phác 

S 2 /2021/QD-UBND NinhBInh,ngày22 thángl2 nàm 2021 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy d!nh bô nhim, bô nhim 1i, giói thiu trng Cu', Iuãn chuyên, 
diu dng, bit phái, tir chác, thôi gifr chüc vy, mien nhiêm, bãi nhim dôi vói 
can b, cong chá'c glu' chü'c vy Iãnh do, quãn 1 trong co quan hành chInh 
Nhà nu°oc, viên chá'c quãn I trong don v sy nghip cong Ip và Chü tjch 
Cong ty do Nhà nu*c näm giü 100% vn diêu 1 tü hng III trô xuOng; 

Kiêm soát viên tii doanh nghip do Nhà ntróc nãm gi& 100% 
von diu lê thuôc tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH B!NH 

Can c& Luát T chic chInh quyn dja phucing ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can ci Lut st'a doi, ho sung mót so diu cia Luçt T chtc ChInh phi và 
Luct To cht'c chinh quyên dia phuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can c& Luát án b, cOng chi2'c ngày 13 tháng 11 nãm 2008, 

Cán ct Lut Viên chic ngày 15 tháng 11 nãm 2010, 

Can ci Luát sith dói, ho sung m3i so diéu cza Lui Can b5, cOng chic và 
Lut Viên ch&c ngày 25 tháng 11 nám 2019, 

Can cii' Nghj djnh sd 24/2014/ND-CP ngày 04 tháng 4 nám 2014 cia 
ChInh phi quy djnh tO chi'c các cct quan chuyên mOn thuóc UBND tinh, thành 
phO trztc thuç5c Trung uv'ng, 

Can c& Nghj dinh s 107/2020/ND-CP ngày 14 tháng 9 nám 2020 ctha 
ChInh phü sira dOi, bO sung mót sO diéu cia Nghj djnh sO 24/2014/ND-C'P ngày 
04 tháng 4 nám 2014 cüa ChInh pht quy djnh tO ch&c các cci quan chuyên mOn 
thuóc UBND tinh, thành phO trcc thu5c Trung uv'ng; 

Can ct Nghj djnh s 37/2014/ND-C'P ngày 05 tháng 5 nãm 2014 cüa 
ChInh phi quy djnh tO chz.'rc các cc quan chuyên mOn thu3c Uy ban nhán dan 
huyn, thi xã, thành phó thuóc tinh, thành phO try'c thuç5c Trung arcing,' 

Can th Nghj djnh so 108/2020/ND-C'P ngây 14 tháng 9 näm 2020 cta ChInh 
phü sara dOi, ho sung mt sO diêu cia Nghj djnh sO 37/2014/ND-CT ngày 05 
tháng 5 nãm 2014 cüa C'hInh phü quy djnh tO chi'c các cc quan chuyên mOn 
thu5c Uy ban nhán dan huyn, thi xà, thành phó thuc tinh, thành phO tryc thuç5c 
Trung uring, 

Can cá Nghj dinh sO 138/2020/ND-CPngày 27 tháng 11 nàm 2020 cza 
ChInh pha quy djnh ye tuyén dyng, si dyng vâ quán lj cOng ch&c; 

C'ãn c& Nghj dnh sO 115/2020/ND-CP ngày 25 tháng 9 nám 2020 cia 
ChInh pha quy djnh ye tuyén dyng, sz dyng vâ quán 1j viên ch&c; 



Can c& Nghj dinh 159/2020/ND-CR, ngày 31/12/2020 cüa ChInh phi ye 
quthn lj ngzc&i gii ch&c danh, ch&c vu và ngu'ài dgi din phán von nhà nithc tgi 
doanh nghiêp; 

Can ci Nghj djnh Sd 90/2020/ND-CP ngày 13 tháng 8 nám 2020 cia 
ChInh phz quy djnh ye dánh giá, xêp logi chat lwcrng can b5, cOng chic, viên ch&c; 

Can c& Nghj djnh sd 62/2020/ND-CR ngày 01 tháng 6 nám 2020 cia 
ChInh phü quy djnh ye vj trI vic lam và biên chC cOng chic; 

Can c Nghj djnh sO' 106/2020/ND-CP ngày 10 tháng 9 nám 2020 cüa 
ChInh phi quy cl/nh ye vf irl viçc lam và sO 1upng ngw&i lam viçc trong dan v/ 
sy nghip cOng lap; 

Can c& Nghj cl/nh sd 120/2020/ND-CP ngày 07 tháng 10 nám 2020 cüa 
ChInh phá quy cl/nh ye thành lçp, tO ch&c igi, giái the don v/ st nghip cOng lcp; 

Can c& Ngh/ d/nh sd08/2016/ND-CPngày 25 tháng 01 nãm 2016 cüa 
ChInh phü quy dnh sO lwcrng Phó C'hi t/ch Uy ban nhán dan và quy trinh, thi 4w 
báu, ti ch&c, mien nhiêm, bãi nhiêm, diéu d5ng, cách chtc thành viên Uy ban 
nhán dan; 

Can cz' Ngh/ d/nh sO' 115/2021/ND-CP ngây 16 tháng 12 nãm 2021 ye vic 
tha dOi, bO sung m5t sO diéu cia Ngh/ d/nh sO 08/2016/ND-cP ngày 25 tháng 
01 nãm 2016 cia ChInh phü quy d/nhsO lucrng Phó Chü tjch Uy ban nhán dan 
và quy trinh, thu tuc báii, ti chtc, mien nhiém, bdi nhiém, diêu dç5ng, cách chic 
thành viCn Uy ban nhãn dan; 

Theo d nghj cia Giám ddc Sà Nt5i vy. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern thco Quyt djnh nay Quy dinh bô nhirn, bô nhim 1?i, 
giri thiu i:rng ci., luân chuyên, diu dng, bit phái, tr chirc, thôi gi€ chüc v1, 
min nhiêm, bãi nhirn dôi vói can b, cong chtrc giQ chirc v11 lânh do, quán 1 
trong ca quan hành chInh Nhã nuâc, viên chirc quân 1 trong dan vj sr nghip 
cong 1p và Chü tjch Cong ty do Nhà nuóc nm giI:t 100% von diêu 1 tü hang III 
tth xuOng; Kiêm soát viên ti doanh nghip do Nhà nithc näm gi 100% von 
diêu lê thuôc tnh Ninh BInh 

Diu 2. Hiêu luc thi hành 

Quyêt djnh nay có hiu hrc k tü ngày 15 tháng 01 nãrn 2022 vã thay th 
Quyêt djnh s 961/2003/QD-UB ngãy 19 tháng 5 nàm 2003 cüa Uy ban nhân dan 
tinh Ninh BInh ye vic ban hành Quy ché bô nhirn, bô nhim Ii, Iuân chuyên, tr 
chirc, min nhiêm can bô, cong chüc lãnh dao vâ Quyêt djnh so 988/20081QD-
UBND ngày 16 tháng 5 nàrn 2008 cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh ye vic 
ban hành quy djnh tiêu chuãn, diêu kin dC bô nhim Trithng phông, Phó Tri.thng 
phông các ca quan chuyCn mon thuc Uy ban nhãn dan huyn, thành phô, thj xâ. 



Diu 3. Trách nhiêm thi hành 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S& Ni v11, Thu tnr&ng 
cac Sâ, ban, ngành, Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, ThU tnrâng 
các don vj sr nghip cong lap, ChU tjch các Cong ty Trách nhim hthi han  mt 
thãnh vien Nhà nuâc näm gi1t 100% von diêu 1 thuc Uy ban nhãn dan tinh và các 
to chüc, cá nhãn có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.  ,. 

Nyinhân: 
-.NhuDiêu3; 
- Bô Nivu; 
- Cue Kiém tra van bàn QPPL, B Tt.r phap; 
- Thu'ông trirc Tinh y; 
- Thtxng trirc HDND tinh; 
- Länh dao UBND tinh; 
- Ban To chic Tinh Ciy; 

A - Doan Dai bieu Quoc hQl tinh; 
- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh; 
- Huyn üy, Thành üy; 
- Cong Thông tin din tCr tinh; 
- Cong báo tinh; 
- Luu: VT, các VP. 
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QUY DIMI 
ic b nhim, b nhim 1i, gió'i thiu ung cfr, luân chuyn, 

diu dng, bit phái, tir chfrc, thôi gifr chirc vy, min nhim, bãi nhim tti vol 
can b, cong chüc giü' chfrc vy lãnh do, quãn l trong co quan hành chInh 
Nhà nu*c, viên chuc quãn l trong don vj sy' nghip cong 1p và Chü tjch Cong ty 
do Nhà ntró'c nàm giü' 100% v6n diu l tir hng III trô xuông; Kim soát viên 
ti doanh nghip do Nba nLro'c nãm gifr 100% vn diu l thuc tinh Ninh BInh 

(Ban hành kern theo Quyét djnh s 2 /2021/QD-UBND 
ngày.22tháng 12 nám 2021 cza Uy ban nhân dan tinh Ninh Blnh) 

Chuong I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diêu 1. Phm vi diu chinh 

1. Qu' djnh nay quy djnh vic b nhim, b nhim lai, gith thiu üng Cu, luãn 
chuyên, diêu dng, bit phái, tü chüc, thôi gift chrc vi, mien nhim, bãi nhim dôi 
vài can b, cong chüc gift chüc vii lãnh dao,  quãn 1 trong car quan hành chInh 
Nhà rnxâc, viên chüc quãn l trong darn vj sr nghip cong 1p  và Chü tjch Cong ty do 
Nba nithc näm gift 100% von diêu l tü hang III trà xuông; Kiêm soát viên tai 
doanh nghip do Nhà rnxâc näm gift 100% von diêu 1 thuc tinh Ninh BInh. 

2. Không áp ding di v&i chi'rc vii, chirc danh do Ban Thu&ng vi Tinh üy 
quyêt djnh và chüc v1i, chüc danh do Ban Thuèng vii Tinh Uy üy quyên cho 
Thithng trxc Tinh üy quyêt djnh. 

Diu 2. Di tirçng áp diing 

1. Chi cic tru&ng và tiwng ducing, Phó Chi cic trtthng và tuang duang. 

2. TrtrOng phông, Phó Trithng phông và tuang duang thuc sà, ban, ngãnh, 
Uy ban nhãn dan các huyn, thành phô (sau day gçi là Uy ban nhãn dan cap huyn). 

3. Ngithi dfrng du, cp phó cüa nguii dung du các darn vj sr nghip cong lip. 

4. Tru&ng, Phó các khoa, phông, ban và tucing &rarng thuc Chi c11c và thuc 
các darn vj sr nghip cOng lip. 

5. Chü tjch Cong ty do Nba nixâc nm gift 100% v6n diu l t1rhng Ill tr& xung; 
Kiêm soát viên t?i  doanh nghip do Nba nithc nãm gift 100% vOn diêu l (sau day 
gi là ngu?i quân 1 doanh nghip Nba nuâc). 

6. Các chüc vii, chüc danh kbác theo quy djnh. 

Diu 3. Nguyen tc thyc hin 

1. Cp üy, t chuc dáng va tp th lAnh dao car quan cO thm quyn xern xét, 
quyt djnh bâo dam dan chü trên car s& phát huy day dü trách nhim và quyên hin 
cüa tirng thành viên, nhât là nguii dung dâu car quan, tO chCrc, darn vj. 
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2. Tuân thu quy djnh phân cp v cong tác tO chirc can b cüa Tinh üy Va 
Uy ban nhân dan tinh. 

3. Phâi xut phát t1r yêu cu thrc tin, vj trI vic lam, nhim vi cüa co quan, 
to chirc, dan vj; can cir váo phâm chit dao  düc, näng hrc s& trithng cüa can b, 
cOng chüc, viên chrc vâ ngi.thi quán 1 doanh nghip Nhà nuâc; dam bão tiêu 
chuân, diêu kiên chCrc danh länh dao,  quãn l theo quy djnh cüa Dãng, pháp lut 
cüa Nhà nuâc. 

4. Bâo dam sir n djnh, k thra vâ phát trin ciia di ngü cOng chüc, viên chirc 
lãnh do, quân 1 va ngui quãn 1 doanh nghip Nba nuc; nãng cao chat lung và 
hiu qua boat dng cüa co quan, t chrc don vj. 

5. Cp nào có thm quyn b nhim thI cp do có thAm quyn b nhim lai 
không bô nhim lai,  kéo dài thai gian giü chirc via, min nhim, luân chuyên, diêu 
dng, bit phái và quyêt djnh vic tiir chtrc, min nhim. 

6. Tnrmg hap các van bàn quy phm pháp 1ut có quy djnh khác nhau ye cüng 
mt ni dung thI áp diing van bàn có hiu lirc pháp l cao han. 

Diu 4. Trách nhim và thâm quyn 

1. Di vi cOng chüc gi& chCrc v1i lành dao,  quân 1 thrc hin theo quy djnh 
t?i Diu 43, Diu 44 Nghj djnh s 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa ChInh 
phü quy djnh ye tuyên ding, sfr diing và quãn 1 cOng chüc và quy djnh phân cap 
v cong tác t chirc can b. 

2. Di vi viên chüc quãn 1 thrc hin theo quy djnh tai  Diu 45 Nghj djnh sO 
11 5/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh ye tuyên dung, si:r diing và 
quân l viên chirc va quy djnh phân cap ye cong tác to chüc can b. 

3. D& v9i ngi.thi quân 1 doanh nghip Nhâ nithc thirc hin theo quy djnh tai 
Nghj djnh 159/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh phü ye quãn 1 ngithi giü 
chuc danh, ch'rc vii và ngi.thi dai  din phân vOn nhà nuOc tai  doanh nghip. 

Chiroiigll 
BO NHIM, BO NHIM LiJ, GIUI THIIU 1rNG CIT, LUAN CHUYEN, 

DIEu DQNG, BIT PHA!, TU' CHIC, THOI GIU CHU'C VU, 
MIEN NHIM, BA! NHIM 

Mic 1 
THOI HJLN GIU' CHtC VU, TIEU CHUAN, DIEu MIN 

BO NHI1M VA GIO1 THIEU UNG CI 

Diêu 5. Tiêu chuãn, diu kin chung 

1. Di vfii cOng chirc giu' chirc vii lãnh dao,  quãn 1 thrc hin theo quy djnh tai 
Diu 42 Nghj djnh s 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa ChInh phü; 

2. Di vâi viên chirc quàn 1 thirc hin theo quy djnh tai  Diêu 44 Nghj djnh so 
11 5/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü; 
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3. Dôi vOi ngui quàn 1 doanh nghip Nhà nuic thrc hin theo quy dnh tai 
Diêu 28 Nghj djnh 159/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh phü. 

Diu 6. Tiêu chuãn, diu kin cii th 

1. Di vOi các chrc vii, chüc danh quy djnh tai  khoàn 1, khoàn 2, khoãn 3, 
khoân 4 vâ khoân 6 Diêu 2 Quy djnh nay dáp rng yêu câu sau: 

a) Tiêu chu.n, diu kin chung v b nhim tai  khoán 1 Diu 5 Quy djnh nay 
(dôi vth cong chirc duçic dé nghj bô nhim); khoãn 2 Diêu 5 Quy djnh nay (dôi vi 
viên chirc duçyc dê nghj bô nhiêm); 

b) Dä dixçc b nhim vào ngch chuyên viên hoc tu'cing dixcing trâ len và dáp 
irng yêu câu Bàn mô ta cong vic, khung näng hrc ngch cong chüc dôi vâi cong chüc 
dugc dê nghj bô nhim. Dáp irng yêu câu bàn mô tà vi trI vic lam, khung nàng 1irc 
chirc danh nghê nghip, hang chrc danh nghC nghip dOi vâi viên chirc dixqc dê nghj 
bô nhiêm; 

c) Các chirc v, chirc danh yêu cu có trInh d 1 lun chInh trj tili trung cp 
tth len: 

Các chixc vi, chrc danh quy djnh tai  khoân 1, khoãn 2 Diu 2 Quy djnh nay; 

Ngixi dirng dâu các don vj sr nghip cong Ip; 

Cp phó cüa ngi.thi dirng du các don vj sr nghip trrc thuc Uy ban nhân 
dan tinh; 

Phó hiu tru'âng các tnthng trung h9c ph thông, trung h9c co si; Phó Giárn 
dôc các Trung tam Giáo dic nghê nghip - Giáo dc thung xuyên cap huyn; cap 
phó cüa ngi.thi dirng dâu các don vj sr nghip duqc xêp hang IV tth len (trü Phó Hiu 
tmO'ng các truông mâm non, tiCu hçc); 

Tru'àng, Phó các phông, ban và tuong duong thuc các don vj s1r nghip trrc 
thuc Uy ban nhân dan tinh. 

2. Di vi ngui quãn 1 doanh nghip Nhà nuc quy djnh tai  Khoân 5 Diéu 2 
Quy djnh nay: Dáp irng tiêu chuân, diêu kin chung ye bô nhim ti Khoán 3 Diêu 5 
Quy djnh nay và quy djnh khác cüa pháp luât ye tiCu chuân, diêu kin bô nhim dOi 
vOi ngui giü ch(rc danh, chrc v1i tai doanh nghip. 

3. Trtx&ng hçp B, ngành Trung uong Co quy djnh v& tiêu chun, diu kin b 
nhim thl áp ding tiêu chuân, diêu kin theo quy djnh cüa B, ngành Trung uong và 
theo Quy djnh nay. 

Diu 7. Thôi hin giü' chüc vti; ho nhim trong trtrô'ng h9'p khác 

1. Thñ hn giü chüc vçi lành do, quãn 1 cho mi 1n b nhim là 05 näm, tInh 
tr th?i diem quyêt djnh bô nhim có hiu hrc, tth tru&ng hcip thi hn dui 05 näm 
theo quy djnh cüa pháp 1u.t chuyên ngành. 

2. Thai h?n  giü chirc vi lãnh d?o,  quàn l di vth cong chü'c không qua hai 
nhim kS'  lien tiep thirc hintheo quy djnh cüa Dàng và pháp 1ut chuyen ngành; thai 
hin giü chrc vii quân 1 dOi vâi viên chirc thçrc hin theo quy djnh cüa pháp lut 
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chuyên ngánh; thài hn giü chüc vii di vi ngi.thi quân 1 doanh nghip Nba nuc 
thuc hiên theo quy djnh ti Dieu 27 Nghj djnh 159/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa 
ChInh phü. 

3. B nhiêm trong tru&ng hçp khác di vói cong chirc gict chirc vv lath dao,  quán 
1 thrc hin theo quy djnh ti Diëu 47 Nghj djnh so 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 
cüa ChInh phü; dôi vi viên chirc thrc hin theo quy djnh tai  Diêu 47 Nghj djnh so 
11 5/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü; dôi vyi ngtthi quãn 1 doanh nghip 
Nha nthc thirc hin theo quy djnh tai  Diêu 33 Nghj djnh 1 59/2020/ND-CP ngày 
31/12/2020 cüa ChInh phü. 

Miic 2 
TRINH TIJ, THU TUC BO NHIM 

Diêu 8. Xin chü tru'ong ho nhim 

1. Can cir quy dnh phân cp v cong tác t chüc can b, ca quan, t chüc có nhu 
câu bô nhim báo cáo c quan có thâm quyên bang van ban ye chü truong, so 
1ung, nguôn nhân sr và dr kiên phân cong cong tác dôi vâi nhân sir duqc dir kiên 
bô nhiêm. 

2. Cp có thm quyn xem xét, quyt djnh v chü trixang bô nhim chm nhât sau 
10 ngày kê ti'r ngáy nhn djxc dê nghj cüa c quan, tO cht'rc. 

3. Chm nhât sau 15 ngày k tir ngày có van ban dng v chü tru'ong, ngui 
dung dâu ca quan, tO chüc, don vj phãi tiên hành các buc quy trInh nhân sir tai 
Diêu 9, Diêu 10 vá Diêu 11 cüa Quy djnh nay. Trong tung biic quy trInh nhân sr 
có các mâu Phiêu giói thiu kern theo, gOrn: 

a) Mu s 1: danh sách trIch ngang nhân sir duc d nghj b nhirn, trong quy 
hoach darn báo tiêu chuân, diêu kin theo quy djnh, tai  Hi nghj tp the lãnh do a 
buac 1. 

b) Mu s 2: phiu giâi thiu tai  Hi nghj tp th länh do rni rng a bi.râc 2. 

c) Mu s 3: phiu giai thiu tti Hi nghj tp th lath dao  a bixac 3. 

d) Mu s 4: phiu ly kin tai  Hi nghj lAy kin cüa can b chü ch& v nhân 
sbuac4. 

d) Mu s 5: phiêu biu quyêt t?i  Hi nghj tp th lath dao  than lun vá biu 
quyêt nhân sçr ô buâc 5. 

e) Mu s 6: phiu biu quyt nhân sr tai  Hi nghj tp th lath dao  khi b thirn 
nhân su tr ncii khác. 

4. Di vói ngu'ai quán 1 doanh nghip Nba nu9c thirc hin theo Diu 29 Nghj 
djnh 159/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh phü. 

Diu 9. Quy trInh bô nhim tn nguôn nhãn siy ti ch di vol cong chuc 

Quy trInh b nhim tCr ngun nhan sr ti ch di vói cOng chüc thrc hin theo 
quy djnh ti khoán 2 Diêu 46 Nghj djnh sO 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa 
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ChInh phil. Thành phn triu tp tham dir hi nghj a các buac trong quy trInh bô 
nhim duçic thirc hin nhu sau: 

1. Hi nghi tp th lânh dao  ti bithc 1, bithc 3 và buóc 5 

a)D& vâi chüc danh Chi c1c tnràng, Phó Chi cic tru&ng và tuong ducmg, thãnh 
phãngôm: Chi cic truâng, Phó Chi ciic tru1ng, Tru&ng b phn tham muu ye cong 
tác to chüc can b. Chi cic inthng (Phó Chi ciic trithng nêu thirc hin quy trInh bô 
nhim Chi ci1c trithng) thirc hin chü trI hi nghj. 

b) Di v&i chüc danh Tru&ng phàng, Phó Truông phOng chuyên môn, nghip vi 
và tilang duong thuc s&, ban, ngãnh (g9i chung là s&), thành phãn gôm: Giám doe, 
Phó Giám doe sâ; Tnr&ng b phn tham muu v cong tác to chüc can bô. Giám doe 
(Thu tru&ng) so thrc hin chü trI hi nghj. 

c) D6i vOi chc danh TrirOng phOng, Phó TruOng phOng chuyên môn, nghip vii 
và tuang dinmg thuc Clii cic, thành phn gôm: Chi ciic truOng, Phó Chi ciic truOng, 
TrixOng b phn tham muuvê cong tác t chirc can b. Chi ciic truOng thirc hin chU 
trI hi nghj. 

2. Hôi nghj tp th lãnh dto mO rng 0 buOc 2 

a) Di v0i chüc danh Chi cic trueing, Phó Chi cic trueing và tucing ducmg, thãnh 
phân gôm: Chi cic trueing, Phó Chi ciic trueing; Thu&ng vi cap Uy cüng cap hoc 
cap Uy (neu không có Thueing v)  hoc BI thu, Phó BI thu (nu không có cap üy) 
cüa tO chüc clang Chi ci1c; Trueing phông chuyên môn, nghip v11 và tuang ducing 
thuc chi cic; trueing các dan vj trrc thuc chi cic (neu co). Hi nghj phâi có tôi 
thiêu 2/3 sO ngueii duçic triu tp tham du. Chi ciic trueing (Phó Clii ciic trueing nêu 
thrc hin quy trInh bO nhim Chi cllc trueing) thrc hin chü tn hi nghj. 

b) Di yOu chüc danh Trueing phông, Phó Trueing phông chuyên môn, nghip vi 
va tucing duorng thuc sO, thành phãn gm: Giám dc, Phó Giám dOe sO, Thtr&ng vi 
cap üy cilng cap hoc cap üy (neu không Co Thueing vii) hoc BI thu, Phó BI thu 
(neu khOng có cap üy) cüa t chüc clang ccx quan sO; Trueing phOng chuyên mOn, 
nghip vi và tucing &rang thuc sO; Trueing các dan vj trrc thuc sO. Hi nghj 
phãi Co tôi thiu 2/3 s ngueii dixqc triu tp tham dr. Giám doe (Thu trueing) sO 
thrc hin chü trI hi nghj. 

c) Di yOu chüc danh Trueing phOng, Phó Trueing phOng chuyên môn, nghip vi 
và tuang duang thuc Clii ciic, thãnh phãn gôm: Chi ci1c trueing, Phó Chi cic trueing; 
Thueing vi cap üy cilng cap hoc cap üy (neu khOng Co Thumg vii) hoc BI thu, 
Phó BI thu (neu không có cap üy) cüa to chOc clang Chi c1lc; Trueing phông chuyên 
mOn, nghip vii thuc Chi cic; trucxng các don yj trl:rc thuc chi cic (nêu co). Hi 
nghj phâi có tôi thiêu 2/3 sO nguô'i ducxc triu tp tham dir. Chi cic trueing thxc hin 
chü trI hi nghj. 

3. Hôi nghj ly ki&i cüa can bô chü ch& 0 bueic 4 

a) Di yOu chirc danh Chi cic trueing, PhO Chi cue trueing và tuong duang, thãnh 
phãn gôm: Chi ciic tru0ng, PhO Clii cic trueing, Thueing vi cap üy hoc cap üy 
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(neu không có thung vii) hoäc BI thu, Phó BI thu (nu không có cap üy) cña to 
chüc dáng Chi cc; Tru&ng các to chüc chInh trj - xâ hi cüa Chi ci1c; Tru&ng 
phông, Phó Trithng phông chuyên mOn, nghip vii và tuong duang thuc Chi ciic; 
cap trtthng, cap phó các &Yn vj tr1rc thuc Chi ciic (nêu có). Dôi vi Chi cic có 
du'ói 30 ngui hoäc không có to chirc câu thânh thI thânh phân tham dir hi nghj 
giéfi thiu nhân sir gôm toàn the cong chirc cüa Chi ciic. Hi nghj phâi có tOi thiêu 
2/3 so ngu?i duqc triu tp tham dir. Chi cic tru'&ng (Phó Chi ciic trrnng nêu thrc 
hin quy trInh bO nhim Chi c1ic tru&ng) thrc hin chü trI hi nghj. 

b) Di vii chüc danh Tru&ng phông, Phó Truâng phông chuyên môn, nghip vi 
và tuo'ng duo'ng thuc sâ, thành phân gOm: Giárn dôc, Phó Giám dôc s, Thung viii 
cap üy cllng cap hoc cap üy (nêu không có Ththng vi) ho.c BI thu, Phó BI thu 
(nêu không có cap üy) cüa to chüc dãng cc quan S; Tru&ng các to chüc chinh trj 
- xã hi thuc s; Trrnng phông, Phó Tru&ng phông chuyên môn, nghip vii vâ 
tuo'ng duong thuc si; cap trung, cap phó dn vj trirc thuc s&. DOi vii si có 
dithi 30 ngui hoäc không có to chirc câu thành thI thânh phân tham dir gOm toàn 
the cOng chiirc cüa s. Hi nghj phãi có tôi thiêu 2/3 so ngui duçic triu tp tham 
di.r. Giám dôc (Thu tru&ng) sà thrc hin chü trI hi nghj. 

c) D& vi chüc danh Trueing phông, PhO Tru&ng phông chuyên mOn, nghip vil 
và tuang ducing thuc Chi ciLc, thành phân gOm: Chi cc trung, Phó Chi ciic trung; 
Thung viii cap cüng cap üy ho.c cap üy (nCu không có Thithng vii) hoc BI thu, 
Phó BI thu (nêu không có cap üy) cüa to chic dâng Chi cJ1c; Tru&ng các tO chc 
chmnh trj - xã hi cüa Chi c1c; Tru&ng phông, Phó Trung phOng chuyên môn, 
nghip vii và tuang duang thuc Chi c1c; cap tru&ng, cap phó các dan vj trirc thuc 
Chi ciic (néu có). DOi vói Chi cilc có dui 30 ngui hoc không có tO chirc câu 
thành thI thành phân tharn dr hi nghj giOi thiu nhân sir gOm toân the cOng chirc 
cüa Chi ciic. Hi nghj phãi có tOi thiêu 2/3 sO ngui duçic triu t.p tham dir. Chi 
cvc tru&ng thirc hin chü trI hi nghj. 

Diu 10. Quy trInh bô nhim tu' nguôn nhãn sir ti chô dôi vói viên chfrc 

Quy trInh b nhim tü ngun nhân sr t?i  ch &i vOi viCn chüc thirc hin theo 
quy djnh tui khoãn 2 Diêu 46 Nghj djnh so 1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa 
ChInh phü. Thành phân triu tp tham dr hi nghj a các buac trong quy trInh bô 
nhiém dime thuc hiên nhu sau: 

1. Hi nghj t.p th lanh dao  ti bu'Oc 1, buc 3 và buac 5 

a) Di vai chüc danh nguai dirng du, cp pho nguai dimg du các dan vj sir 
nghip cOng lip, thành phân gOm: nguai dirng dâu, cap phó nguai drng dâu dan 
vi sr nghip cOng lip; nguai dirng dâu b phn tham muii ye cong tác to chirc can 
b cüa dan vj sir nghip cOng lip.  Nguô'i dung dâu dan vj sir nghip cOng 1.p (cap 
phó nguai dCrng dâu dan vj sir nghip cOng 1p nêu thi'c hin quy trInh bO nhim 
cap tru&ng dan vj) thirc hin chü trl hi nghj. 

b) DM vai chuc danh Truâng, Phó các khoa, phông, ban và tuang duang thuc 
các dan vj sir nghip cOng lip, thânh phân gOm: nguai dung dâu, cap phónguai 
dung du dan vj s1r nghip cong 1p; ngithi dung dâu b ph.n tham muu ye cOng 
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tác t chCrc can b cüa don vj sr nghip cong 1p. Nguô dirng dâu dcin v sir nghip 
cong 1p thrc hin chü trI hi nghj. 

2. Hi nghj tp the lãnh dto mô rng a buâc 2 

a) D6i vâi chirc danh: Nguii drng du, cp ,hó ngu&i dung du các dcm vi 
sir nghip cong lip,  thành phãn gôm: nguii dung dâu, cap phó ngrn1i dung dâu don 
vi si,r nghip cOng lap; Thu&ng vi capüy cüng cap hoc cap üy (neu không có 
Thi.thng vii) hoc BI thix, Phó BI thu (nêu không Co cp üy) cüa to chüc dãng don 
vi sr nghip cong Ip; Truâng các khoa, phOng, ban và tuong duang thuc don vj 
su nghiêp cOng lap va trixang cac don vi truc thuôc don vi su nghiêp cOng lap (nêu 
có). Hi nghj phài có tôi thiêu 2/3 so nguYi di.rqc triu tp tham dr. Ngu?ii dirng 
dâu don vj sir nghip con ip (cap phO nguYi thrng dâu don vj sr nghip cOng 1p 
nêu thirc hin quy trInh bô nhim cap tnthng don vj) thirc hin chfi trI hi nghj. 

b) Di v&i chüc danh Tru&ng, Phó các khoa, phOng, ban và tuang ducing 
thuc các don vj sir nghip cong lip, thãnh phân gOm: ngu&i dirng dâu, cap phó 
ngithi dung dâu don vj sir nghip cong lip;  Thithng vi cap üy ciing cap hoc cap 
üy (neu không có Thu?ng viii) hoc BI thu, Phó BI thu (nêu không có cap üy) cüa 
tO chüc dãng don vj sr nghip cong lip;  Trtthng các khoa, phOng, ban và tuong 
duong thuc don vj sir nghip cOng 1p va Trueing các don vi trirc thuc don vj sir 
nghip cOng 1p (neu có). Hi nghj phâi có tôi thiêu 2/3 so ngithi duçic triu tp 
tham dr. Ngixi dirng dâu don vj s1r nghip cong 1p thc hin chü trI hi nghj. 

3. Hi nghj can b chü ch& ô buâc 4 

a) D& vói chuc danh ngithi dirng d.u, c.p phO ngixäi dung du các don vj sir 
nghip cOng lip,  thãnh phãn gOm: nguäi dung dâu, cAp phO nguvi dung dâu don 
vj sr nghip cong lip;  Thuäng vi cAp üy cüng cAp hoc cap Uy (nêu khOng có 
Thung vi) hoc BI thix, PhO BI thu (nu khOng có cAp üy) cüa to chüc dãng don 
vj sir nghip cOng lip;  Trueing các tO chüc chInh trj - xâ hi cüa don vi sir nghip 
cOng lip; Truông phOng, Phó Tru&ng các khoa, phOng, ban và tuong duong thuc 
don vj sr nghip cOng 1p va cap truàng, cap phó các don vj trrc thuc don vj sr 
nghip cOng 1p (nêu co). Dôi vâi don vj sir nghip cOng 1p cO so luçing ngthi lam 
vic duai 30 ngu&i hoc don vj sr nghip cong 1p không có to chCrc câu thãnh, 
thãnh phãn tham dr gôm toàn the viên chüc, ngu&i lao dng trongbiênchê lam 
vic thu?ng xuyên tai  don vj sir nghip cOng 1p. Hi nghj phãi CO tOi thiêu 2/3 sO 
ngu?ii duqc triu tp tham dr. Ngui dung dâu don vi sj nghip cOng 1p (cap phO 
ngithi dung dâu don vi sr nghip cong l.p nêu thirc hin quy trInh bO nhim cap 
trithng don vi)  thrc hin chü trI hi nghj. 

b) Di vói chuc danh Truông, Phó các khoa, phOng, ban và tuong duong thuc 
các don vj si,r nghip cong ip, thành phân gOm: Ngithi dung dâu, cap phó nguôi 
dung dâu don vj sr nghip cOng lip;  Thu?vng vii cap Uy cüng cap hoc cap üy (neu 
không có Thu&ng vi) hoc BI thu, PhO BI thu (nêu không Co cap Uy) cüa to chuc 
dáng don vj sr nghip cOng lip;  Truàng các tO chüc chInh trj - xA hi cüa don vj 
si1 nghip cOng lip;  Truông phàng, PhO Truông các khoa, phOng, ban và tuong 
duong thuc don vj sr nghip cong 1p và cap tru&ng, cap phO các don vj tr%rc 
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thuc dan vi sr nghip cong 1p (nu co). Di vâi dan vj sr nghip cOng 1p có sO 
luqng ngtr&i lam vic duâi 30 ngu&i hoc don vj si nghip cong 1p không có tO 
chüc cau thành, thành phân tham dr gôm toàn the viên chüc, ng.x&i lao dng trong 
biên chê lam vic thu?ng xuyen tai  don vj sir nghip cong lap. Hi nghj phãi có tôi 
thiêu 2/3 so ngr&i thrçic triu tp tham dir. Ngtr?i dung dâu dan vj sr nghip cOng 
1p th%rc hin chü trI hi nghj. 

4. Quy trInh b nhim vien chüc quãn l tr ngun nhân sr tai  ch trong don 
vj s11 nghip cOng 1p có Hi dông tnthng hoc Hi dOng quân 1 thiic hin theo 
quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 46 Nghj djnh so 11 5/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa 
ChInh phü. Thânh phân triu tp tham d tai  busc 1, bithc 3 và bithc 5 gôm các 
thành phãn quy djnh tai  diem a khoãn 1 Diêu nay và thành phãn cUa Hi dOng 
tnr&ig hoc Hi dông quãn l trong dan vj si,r nghip. 

5. CAn cCr vào kt qua gi&i thiu than slr, Thu tnrông danvj sir nghip cOng 
1p ra quyêt djnh bô nhim theo thãm quyên hoc trmnh cap có thãm quyên xem xét, 
quyêt djnh. 

6. D& vi ngu&i quãn l doanh nghip Nhà nuàc thirc hin theo Diêu 30 Nghj 
djnh 159/20201ND-CP ngày 31/12/2020 cüa Chinh phü. 

Diu 11. Quy trInh b nhim tir ngun nhân sr noi khác 

1. DM vâi cOng chuc gii) chuc vi lânh do, quãn l2 thirc hin theo quy djnh tai 
khoãn 3 Diêu 46 Nghj djnh so 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa ChInh phü. 

2. D& vâi vien chuc quãn 1 thirc hin theo quy djnh tai  khoãn 3 Diu 46 Nghj 

dinh so 1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa Chinh phü. 

3. Tip nhn than sr tr nai khác v vào lam cOng chuc db nhim gitt chüc 
danh lânh dao, quãn 1 thrc hin theo quy djnh tai  khoãn 5 Diêu 18 Nghj djnh sO 
138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa ChInh phü. 

4. Tip nhn nhãn sr nai khác v vào lam viên chüc d b nhim viên chrc quãn 
1 thiic hin theo quy djnh ti Khoãn 4 Diêu 13 Nghj djnh so 115/2020/ND-CP ngây 
25/9/2020 cüa Cbinh phü. 

5. D6i vôi vic b nhim viên chüc quãn 1 tii ngun nhân sr nai khác trong 
don vj sr nghip cong 1p có Hôi dOng tru?mg hoc Hi dOng quãn l 

a) Truing hçp nhãn si,r do don vj si nghip cOng 1p d xut thI tp th länh 
dao, Hi dông tn.thng hoc Hi dOng quân 1 don vjthâo 1un thông nhât chü 
trixong; gp g ngui duqc dê nghj bO nhim de trao dôi kiên ye yêu câu nhim 
vii cOng tác; trao dôi kiên vci tp the lath dao,  Hi dong tri.r&ng hoc HOi  dong 
quãn l (nu có) và cap üy ca quan, don vj noi ngrii duçic dê nghj bO nhim dang 
cOng tác v chü truong bô thim; lay th.n xét, dáth giá cüa tp th lath dao Va 
cap üy cüa ca quan, don vj dôi vài nhân si; nghien cru ho so xác minh l ljch; 
thâo 1un, nhn xét, dánh giá và biêu quyêt than sr bang phiêu kin. 

b) Tru&ng hçip than sr do ca quan cp trên có thm quyn dr kin b nhim 
tii nguôn six ngoai don vi, bô phãn tham mixu ye to chuc can bô cua ca quan 
có thãm quyên dr kiên bO thim trao dôi kiên vài tp the lânh dao  và cap üy' 
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Hi dng trthng hoc Hi dng quân 1 cüa dun vj tip nhn nhân sir v di,r kiên 
bô nhim; trao dôi kiên vri tp the lãnh dao  vâ cap üy, Hi dông truông hoc Hi 
dông quãn 1 (nêu co) nui nhãn s'çr dang cong tác ye thu truang bô thim và lay nhn 
xét, dánh giá cüa tp the lãnh do và cap uy; nghiên cü'u ho su, xác minh l ljch; gp 
nhân s1r duçc dir kiên bô nhim dê trao dôi kiên ye yêu câu nhim v11 cong tác; 
chü trI phôi hçip vOi các Ca quan, dun vj lien quan thâm djnh ye nhân six. 

6. Ctp có thm quyn thrc hin quy trInh tip nhn, b nhim vào ngch, xp 
luung cong chü'c; bô nhim vào hng chi.rc danh nghê nghip, xêp luang viên chüc 
dôi vi nhân sir dixçc bô nhim theo quy djnh tai khoãn 3 và khoán 4 Diêu nay. 

7. Di vOi nguñ quân l doanh nghip Nba nu'óc thirc hin theo Diêu 31 
Nghj djnh 159/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh phü. 

Diu 12. TrInh tti, thu tyc bô nhim các dôi tuç'ng khác 

1. Vic b nhim Tnthng phông, Phó Tnr&ig phông và tuang ducmg thuc 
UBND cap huyn thirc hin theo Quy chê bô nhim cüa huyn üy, thành üy và phü 
hcip vOi Quy djnh nay. 

2. Viêc b nhiêm ng'ithi dng du, cp phó nguôi dirng dâu, trueing phông, 
phó trulng phông, ban vâ tuong duang trong các dun vj sir nghip cong 1p thuc 
UBND cap huyn thrc hin theo Quy chê bô nhim cüa huyn üy, thánh üy vâ phü 
hcip vi Quy djnh nay. 

3. Chü tjch, các thành viCn cüa Hi dng truèng, Hi dng quân 1 trong dun vj 
s1I nghip cong 1p thuc hiôn theo quy djnh cüa pháp lut, huOng dn cüa b, quán 1 
ngành, linh 'virc. 

Diêu 13. Ho so bô nhiêm 

1. COng chuc giU chirc viii lãnh dto, quán 1 thrc hin theo quy djnh ti Diêu 48 
Nghj djnh so 138/2020/ND-CP ngây 27/11/2020 cüa ChInh phü. 

2. Viên chuc quãn 1 thrc hiên theo quy djnh ti Diu 48 Nghj djnh so 
11 5/2020/ND-CP ngây 25/9/2020 cüa ChInh phü. 

3. Di yçj  ngui quãn l doanh nghip N1à ntthc thirc hin theo Diu 34 Nghj 
djnh 159/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cña Chinh phü. 

Diu 14. So lu9ng cp phó 

S lucing cp phó trong các co quan, t chirc, dun vj thirc hin theo quy djnh 
hiên hanh. 

Diêu 15. Gió'i thiu ü'ng cir 

1. Vic giOi thiu 1rng cir yao chuc danh Uy vien Uy ban nhan dan thrc hin 
theo quy djnh cüa Lut To chü'c chInh quyen dja phuang näm 2015, Lut sua dOi, 
bô sung mt so diêu cüa Lut TO chuc ChInh phü và Lut TO chuc chInh quyên dja 
phuang näm 2019 va khoan 2 Dieu 11 Nghj djnh sO 08/201 6/ND-CP ngày 
25/01/2016 cüa ChInh phü quy djnh so lucing Phó Chü tjch Uy ban nhãn dan va 
quy trInh, thu tc bâu, tü chrc, min nhim, bãi nhim, dieu dng, cách chüc thành 
yiên Uy ban nhan dan. 
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2. Khi ht nhim k' Uy viên Üy ban nhân dan cp huyn ma chua k& thüc 
nhim kS'  cüa Trung phông Uy ban nhân dan cp huyn thI vic giâi thiu irng cr 
vào chirc danh Uy viên Uy ban nhân dan nhim kS'  tiêp theo th'rc hin theo quy 
djnh tai  khoân 2 Diêu 11 Nghj djnh s 08/2016/ND-CP ngày 25/01/2016 cüa ChInh 
phü Va CáC quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan. 

Miic 3 
BO NHIM LA! 

Diu 16. Thô'i dim, thbi hin Va nguyen tc thirc hin ho nhim 1i, kéo dãi 
thô'i gian gi& chfrc viJ; tiCu chuân, diCu kin bô nhim 1ii 

1. D& vi cong chirc giU chirc v lãnh do, quân l thrc hin theo quy djnh 
tai Diêu 49 và Diu 50 Nghj djnh s 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa 
ChInh phü. 

2. Di vâi viCn chirc quân 1 thirc hin theo quy djnh tai  Diêu 49 và Diêu 50 
Ngh djnFi s 1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü. 

3. Di vci ngi.thi quán l doanh nghip Nhà nuOc thirc hin theo Diêu 35, 
Diêu 36 Nghj djnh 159/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa Chinh phü. 

Diu 17. Thâm quyên bô nhim 1ii, kéo dài thôi gian gill' chuc viii 

CAp nào có thAm quyn quyt djnh b nhim thI cAp do thirc hin vic b 
nhim lai,  kéo dài thai gian cho gi chirc vii lãnh dao,  quãn 1)'. 

Diu 18. Thu tic bô nhim I,i, kéo dài thôi gian gill' chtrc viii Iãnh do, quãn 
I den tuôi nghi huu 

1. Thu tiic b nhim lai  di vi cOng chirc gill' chirc vi lãnh do, quãn l thrc 
hin theo quy djnh tai  Diêu 52 Nghj djnh sO 138/2020/ND-CP ngây 27/11/2020 
cüa ChInh phü, trong do tiên hành 02 hi nghj, thành phân triu tp lay kiên dê 
bô nhim iai  nhu sau: 

a) 1-Ii nghj can b chü cht lAy ' kin v vic b nhirn lai:  thành phAn triu 
tp hi nghj thirc hin theo quy djnh nhu nêu ti khoãn 3 Diêu 9 Quy djnh nay. 

b) Hi nghj tp th länh do CG quan, t chrc thâo 1un biu quyêt nhân sir 
bang phiêu kin, thành phân triu tp hi nghj thic hin theo quy djnh tai  khoân 1 

Diêu 9 Quy djnh nay. 

2. Thu tc b nhim lai  di vOi viên chirc quân 1 thrc hin theo quy djnh 
tai Diu 51 Nghj djnh s 11 5/2020/ND-CP ngày 2 5/9/2020 cüa ChInh phü, trong 
do tiên hành 02 hi nghj, thành phAn triu tp lAy kiên dê bO nhim iai  nhu' sau: 

a) F1i nghj can b chü chat lAy 2 kin v vic b nhim lai,  thành phân triu 
tp hi nghj thirc hin theo quy djnh ti khoãn 3 Diu 10 Quy djnh nay. 

b) Hi nghj tp th lãnh dao  ci quan, th chuc thão 1un biu quyt nhân sir 
bang phiêu kin, thành phân triu tp thirc hin theo quy djnh tai  khoân 1 Diêu 10 
Quy djnh nay. 
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3. Thu tic b nhim 1i di vâi ngu&i quãn 1 doanh nghip Nhà nuâc 

a) Di vâi Chü tjch Cong ty: thrc hin theo quy djnh tai  Diu 37 Nghj djnh 
159/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa Chinh phü. 

b) Di vâi Kim soát viên Cong ty thirc hin nhix sau: Kim soát viên lam 
ban tu nhãn xet, danh gia ye qua trrnh thi.rc hiên nhiêm vu, to chuc hôi nghi can bô 
chü chôt lay 5' kiên ye vic bô nhim 1i thirc hin theo quy djnh tai  Diêu 21 Nghj 
djnh 159/20201ND-CP, ngày 31/12/2020 cüa ChInh phü; tp the lãnh dao  doanh 
nghip thâo 1un trInh co quan có thâm quyên xem xét, quyêt djnh. 

4. Thu tue kéo dài th?yi gian gilt chirc vi lãnh dao,  quân 15' dn tui nghi huu 

a) Di vâi cong chüc gilt chirc vi lãnh dao,  quãn 15': thrc hin theo quy dnh 
tai Diêu 53 Nghj djnh sO 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa Chinh phü, trong 
do tiên hành 01 hi nghj tp the lânh dao  co quan, tO chüc thâo 1un biêu quyêt 
nhan sr bang phiêu kin, thành phân triu tp hi nghj thrc hin theo quy djnh ti 
diem khoân 1 Diêu 9 Quy djnh nay. 

b) Di vâi viên chüc quân 15': thirc hin theo quy djnh ti Diu 52 Nghj djnh 
sO 11 5/20201ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü, trong do tiên hành 01 hi nghj 
tp the lânh dao  co quan, tO churc thâo 1u.n biêu quyêt nhân sr bang phiêu kin, thành 
phân triu tp hi nghj thrc hin theo quy djnh t?i  khoân 1 Diêu 10 Quy djnh nay. 

c) D& vâi ngu1i quân 15' doanh nghip Nba nuâc: thirc hin theo Diu 38 
Nghj djnh 159/2O2OfND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh phü ye quán 15' ngu?ñ gilt 
chirc danh, chirc v và ngix?ii dai  din phân von Nba nuâc tai  doanh nghip. 

Diu 19. H1 so' b nhim 1i, kéo dài thô'i gian giir chu'c vy länh dio, quãn 
15' dn tui nghi hu'u 

1. H so b nhim 1i thrc hin quy djnh d6i vâi h so b nhim t?i  Diu 13 
Quy djnh nay. 

2. H so kéo dài thyi gian gilt chirc viii dn tui nghi huu thrc hin theo quy 
dlnh tai khoãn 2 Diêu 54 Nghj djnh s 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa 
ChInh phü và khoãn 2 Diu 53 Nghj djnh s 1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa 
ChInh phil 

3. D& vâi ngithi quãn 15' doanh nghip Nhà nuâc thirc hin theo Diu 39 
Nghj djnh 159/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh phü. 

Myc 4 
T CH(JC, TIIOI GJU' CIfl1'C VV,  MIEN NH1M, BA! NIllM 

. A P. A A - fheu 20. Ta' chu'c, mien nhiçm doi vol cong chuc glu' chu'c vy lanh do, quan 
15' và thôi giü' chu'c vy, min nhim di vol viên chfrc quãn 15'; ngu'à'i quãn 15' 
doanh nghip Nhà n,róc 

1. Tlr chic, min nhim và ha so xem xét cho tr chüc, min nhim dai vâi cong 
chüc gilt chüc vi lânh dao,  quãn 15' thrc hin ti Diêu 65, Diêu 66 yà Diêu 67 Nghj 
djnh sO 138/2020/ND-CPngày 27/11/2020 cüa QInh phil 



12 

2. Thôi giü chirc vçi, min thim và h so xem xét cho thôi giit chüc vi, mien 
nhim di vâi viên chüc quãn 1' thrc hin tai  Diu 54, Diêu 55 Nghi djnh so 
115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa Chinh phü. 

3. Tü chüc, min nhim d& vài ngi.r?ii quãn 1 doanh nghip Nba nuàc thrc 
hin theo quy djnh tai  Diu 52, Diu 53 Nghj djnh 159/2020/ND-CP ngày 
3 1/12/2020 ciia ChInh phü. 

Diu 21. Ché d, chinh sách v ttr chfrc, min nhim di vói cong chfrc; thôi 
gifr chirc vy, min nhim di vol viên chfrc; vic giãi quyt khiu ni, t6 cáo lien 
quan dn min nhim di vói cong chO'c, viên chOc 

1. Di vâi cong chüc thrc hin theo quy djnh tai  Diu 68 Nghj djnh so 
138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa ChInh phil 

2. Di vâi vién chüc thiic hin theo quy djnh tai  Diu 56 Nghj djnh s 
11 5/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü. 

Diu 22. Quy trInh, thu tuc tu chile, mien nhiêm, bãi nhim Uy viên Uy ban 
nhãn dan 

Thirc hin theo quy djnh tai  Diu 13 Nghj djnh s 08/2016/ND-CP ngày 
25/01/2016 cüa ChInh phü và quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan. 

Myc 5 
LUAN CHUYEN CONG CHuJC LANH DiO, QUAN L 

Diêu 23. Luân chuyn cOng chfrc länh do, quãn l 

1. Thm quyn luân chuyn cong chirc lânh dao,  quãn 1 thrc hin theo quy dlnh 
phãn c.p ye cong tác t chirc can b cüa Tinh üy và Uy ban nhãn dan tinh. 

2. Trách nhim thirc hiên: 

a) Can cir quy djnh phân cp v Cong tác t chirc can b, cp có thm quyên 
quyêt djnh luãn chuyên chi dao  xây drng kê hoach  luãn chuyn; thrc hin quy trInh 
thu tiic bâo dam dan chü, cong khai, minh bach;  kim tra, giám sat, xu 1 vi pham; 
quãn 1, dánh giá, nhn xét, bô tn, phãn cOng cOng tác dôi v&i cong chüc sau luân 
chuyn; so kt, tOng kt cong tác luân chuyn cong chi.'rc lânh dao,  quãn 1). 

b) Co quan, t chirc, dja phiiong noi di, ned dn; cong chüc duc luân chuyn; 
co quan tham mini v cong tác t chüc can b cüa co quan, t chüc, don vj; CC CO 

quan Co lien quan thirc hin nhim vii theo CáC ni dung quy djnh tai  diem b, diem 
C, dim d, diem d, diem e khoán 2 Diêu 57 Nghj djnh so 138/2020/ND-CP ngày 
27/11/2020 cüa ChInh phü. 

3. Di ti.rçlng, pham vi luân chuyn thirc hin theo Diu 55; tiêu chun, diu 
kin luãn chuyên thirc hin theo Diu 56 Nghj djnh sO 138/2020/ND-CP ngày 
27/11/2020 cüa ChInh phU. 
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4. Xây drng k hoch luân chuyn, quy trInh luân chuyên 

a) Vic xây dirng k hoch luân chuyn darn bâo theo ni dung quy djnh tai 
Diêu 58 Nghj djnh so 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa ChInh phii, trInh cap 
có thâm quyn phê duyt theo quy djnh phân cp v cong tác t chirc can b. 

b) Quy trInh luân chuyn thirc hin theo 05 buâc quy djnh tai  Diu 59 Nghj 
djnh so 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa ChInh phü. 

5. H sci cong chirc luân chuyn thirc hin nhu quy djnh ti khoàn 1 Diu 13 
Quy djnh nay. 

6. Thi gian luân chuyn It nht là 03 nàm (36 tháng) di vOi mt 1n luân 
chuyên. Trthng hgp dc bit do cap có thm quyn xem xét, quyêt djnh. 

7. Nh.n xét, dánh giá di vth cong chüc luân chuyn thrc hin theo Diêu 62, 
bô trI cOng chüc sau luân chuyên thrc hin theo Diu 63, chê d chInh sách dôi vói 
cong chüc luân chuyên thirc hin theo Diu 64 Nghj djnh so 13 8/2020/ND-CP ngày 
27/11/2020 cüa ChInh phü. 

Muc 6 
BIEU BONG, BIT PHAI 

Biu 24. Biêu dng, bit phái cong chfrc 

1. Vic diu dng cOng chüc thirc hin theo quy djnh tai  Diu 26 Nghj djnh 
so 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa ChInh phü. 

2. Vic bit phái cOng chüc thirc hin theo quy djnh tai  Diéu 27 Nghj djnh so 
138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa ChInh phü. 

3. Ch d, chInh sách di vOi cong chirc dixçc diu dng, bit phái thirc hin 
theo quy djnh ti Diêu 28 Nghj djnh sO 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa 
ChInh phü Va các quy djnh khác có lien quan cüa pháp 1ut, cüa tinh. 

Biêu 25. Bit phái viên chfrc 

1. Vic bit phái viên chirc thirc hin theo quy djnh tai  Diu 27 Nghj djnh s 
115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü. 

2. Quyn igi di vâi viCn chirc dixcic bit phái thirc hin theo quy djnh tai 
khoãn 4, khoãn 5, khoàn 6 Diêu 36 Lut Viên chüc và các quy djnh khác có lien 
quan cüa pháp lut, cüa tinh. 

Chu'ong III 
TO CHIC THIXC HIN 

Biu 26. Biu khoãn thi hành 

1. Các co quan, dan v trên dja bàn tinh có trách nhim ph bin, triên khai 
t1c hin Quy djnh nay, djnh kS'  vào 31/12 hang näm báo cáo ket qua thirc hin ye 
Uy ban nhân dan tinh (qua Sâ Ni vii). 
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2. So Ni vii có trách nhim theo dOi, kiêrn tra hu'óng dan các co quan, dan vj 
trong qua trInh thrc hin Quy djnh nay. 

3. Các sO, ban, ngành, Uy ban nhân dan cp huyn, các doanh nghip do nhà 
nixOc nm giü 100% von diêu 1, các Ban quãn 1 du an dâu tu xây dirng thuc 
UBND tinh can cü quy djnh phãn cap cüa Tinh üy, Uy ban nhãn dan tinh và Quy djnh 
nay huOng dn ci the quy trInh, thu tVc,  bô nhim, bô nhim lai,  diêu dng, luãn 
chuyên, tr chüc, thôi gilt chüc vi, mien nhim; thanhtra, kiêm tra vic thirc hin dôi 
vOi các chirc darih länh dao,  quàn 1 duqc phãn cap bô nhim. 

Diu 27. Khen thtr&ng Va xir 1 vi phm 

1. Ca quan, don vi,  cá nhãn có thành tIch trong cong tác b nhim, b nhim 1?i, 
giOi thiu üng cü, dieu dng, luãn chuyên, tlr chüc, thôi gilt chirc vi, mien nhim dôi 
v&i can b ducic xem xét khen thixOng theo quy djnh cüa pháp 1ut ye thi dua, 
khen thithng. 

2. Co quan, don vj, cá nhân vi phm Quy djnh nay, tüy theo tInh cht và müc d 
vi phm Se bj xem xét, xà 1' k' 1ut theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Di v&i ngu&i quãn 1 doanh nghip Nhà nithc thirc hin vic khen thu&ng, 
xü 1 k' 1ut theo quy djnh ti Chuong VIII Nghj djnh 1 59/20201ND-CP ngãy 
31/12/2020 cüa Chinh phü. 

.A . Dieu 28. Stra doi, bo sung Quy d!nh 

1. Tnthng hçip các van bàn dn chiu ti Quy djnh nay di.rçc sira di, bô sung 
hoc thay the thI các ni dung lien quan thrc hin theo quy djnh ti các van bàn mó'i. 

2. Trong qua trinh thc hin, nu có wOng mac, phat sinh, các ca quan, don v 
kip th&i phãn ánh ye SO Ni vii dê tong hçip báo cáo Uy ban nhân dan tinh xemxét 
diêu chinh, bô sung cho phü hçip vOi quy djnh cUa Nha nuOc và tInh hInh thrc té t?i 
dja phuangi. 



CO QUAN, DON VI MusOi 

DANU SACH TRICH NGANG 
Can b trong quy hoch dam bão diu kiin, tiêu chuan bô nhiém chfrc danh  

(Tai 1161 nghj a btthc I) 

rr 
H9 và ên 

(Xep thea thi tu4.BC) 

Ngày thing, 

nãm sinh 

So 

ItrQng 

cp pho 

theo 

quy 

djnh 

S 

Itrqng 

cp phô 

hiên cO 

Ngày 

io Dãng 

Quy hoch 

giaidon 
Trinhd 

Quãn 

I Nhã 

Chtrng 

chi bi 

dtrOng 

khic 

Chirc 
' 

hoc cong 

tai 

Ngchcông 

chfrc, clitrc 

danh ngh 

nghip vin 

chcrc hin 

gi0 

Chtrc vdii 

kin bO 

nhim 

Ph cp 

chc 

cüa chüc 

V! m 

wguon 

nhnsir 

Ghi chü 
2016- 

2021 
Chut danh CMNV 

LL 
cr 

Ngoi 
ng 

Tin 
hçc 

Tai 

ch 

T6 nol 

khác 

// / 2 3 4 5 6 7 8 9 1(1 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 



Mu so 02 

C QUAN, DON Vi... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

(Dóng dóu treo) DçIc Ip — Ty' do — Hnh phüc 

Ninh Bmnh, ngày... . tháng......nám 20.... 

PHIEU GIOI THIEU 

Nhân sly b nhiêm chfrc dank  

(tai H5i nghj a Bwác 2- Hôi nghj ip th lành dgo ma r5ng,) 

stt Ho và ten 

Ngãy 
tháng 
näm 
sinh 

Chüc 'u, do'n 
v cong tác 
hin nay 

TrInh do Dông 
gi 01 

thiêu 

Kh on g 
dông 

gun 
thiu 

Chuyên 
mon 

LLCT 

(Kj ten hoçc không kj' ten) 

Gui c/ia:  

- Ct h9 vã tén ghi nhüng dng chI lsong quy hoich, có dii diu kin, tiêu chuân; xêp 
theo thu tir van A, B, C... 

- Dng hay khOng dng gith thiu ai thI dánh dAu (X) vào o tuong irng. 

- Mi thành viên dr hi nghj giài thiu 1 ngr?i cho mt chüc danh. 



Mu s 03 

C QUAN, D1N VI... CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

(Dóng dOu treo) Bc Ip  — Tir do — Hanh phüc 

Nm/i Binh, ngày... . tháng......nám 20.... 

PHIEU GIOI THIEU 

Nhân sr bô nhiêrn chfrc danli  

(ti H5i nghi & Buàc 3- Hói nghf ip the ljnh dao) 

I-ia vã 
ten 

Ngày 
sinh 

Chuc vu, do'n vl 
cong tác hin 

nay 

TrInh do Bong 
giói 

thiêu . 

KhOng 
dông 

gioi 
thiu 

Chuyên 
mon 

ILCT 

Danh sách can b3 dwgc 4ra ch9n ö' bithc 2 

II Giôi 1hiu nhân sy khác 

Ho và 
ten 

Ngày 
sinh 

Chüc vu, don vi 
cOng tác hiên 

nay 

TrInhd Dingy 
giói 
thiu 

Không 
dông y' 

giói 
thiêu . 

Chuyên 
mOn 

(Kj ten hoác khóng kj ten) 

Gui c/ia:  

- Danh sách cong chrc, viên chác dixçic 1ira ch9n ô btthc 2 xp theo thir ti,r vn A, 
B, C...; Dông hay không dông giâi thiu ai thI dánh dâu (X) vào ô tuong 1rng. 

- Nu không dng giâi thiu ai trong danh sách a phAn I thI có the giai thiu 
nhãn sir khác có dü diêu kin, tiêu chuãn. 

- Mi thành viên du hi nghj giäi thiu 1 ngithi cho mt chtrc danh. 



H, vã 
ten 

Ngày 
sinh 

Chü'c vu, don v 
cOng tác hin 

nay 

TrInh do 

ChuyCn 
mon 

A Dongy 
gioi 
thiu 

Kh on g 
dOng r 

gb'! 

thiêu 

stt 
LLCT 

Mãu so 4 

CO QUAN, DON VI... CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 

(Dóng ddu treo) Dc I p — Ty' do — I I i n h ph c 

N/nh Bin/i, ngày. . . .thOng......,iàm 20.... 

PHIEU LAY Y KIEN 

Giói thiu nhIn su' bô nhiêm chá'c danh  

(tgi fI5i nghf a Bu'àc 4- Hói nghj can bó chti c/7ol) 

(Kj ten hoçc khóng k) ten) 

Ghi c/ia.'  

- Ct h9 Va tan ghi nhüng dng chI di.rac ftra chon a bithc 3; xôp thco thir tu' van A, B, 
C... 

- Dng ' hay khOng dông gii thiu ai thI dánh du (X) vão 0 tuang rng. 

- Mi thánh viên dy' hi ngh giâi thiu I ngui cho rnt chirc danh. 



Mâu so 5 

CQ QUAN, DON Vi... CQNG HOA XA 1101 CiltI NGI-IIA VIET NAM 

(Dóng du treo,) Dc 1p — Ty do — Hin1i phiic 

Ninh Blnh, ngày... . tháng......ná,n 20.... 

PHIEU BIEU QUYET 

Giói thiu nhãn sr b nhim  

(tgi Hôi nghj 6 bu'àc 5- Hói nghj tap thé lãnh dgo,) 

stt 
Ho và 

ten 
Ngày 
sinn 

Churc vy, don vj 
Cong tác hin 

nay 

TrInh d 
Dông ' 

giói 
thiêu 

Không 

g 
thiu 

Chuyên 
mOn 

LLCT 

(Kj ten hoc khóng kj ten) 

Gui c/ia:  

- Ct hç và ten ghi nhUng dng chI duçic tp th lAnh dao  1ira chQn qua phãn tIch két 
qua lay phiêu ô các hi nghj trurc; xêp theo thu tr van A, B, C... 

- Dng hay không dng giâi thiu ai thI dánh du (X) vào ô ttwng (mg. 

- Mi thành viên dim hi nghj giâi thiu 1 ng1xii cho mt ch(rc danh. 



Mâu so 6 

CO QUAN, DON VI... CONG HOA XA HQI CUE] NGH!A VIET NAM 

(Dóng dáu treo) Dc1p—Ty'do—IInh phüc 

Ninh BInh, ngày... . tháng......näm 20.... 

PHIEU BIEU QUYET 

Giói thiêu nhIn su' bô nhiêm  

(Phiéu dung cho giài ihku nhán sit' ing ct tir ncri khác, Wi 113i nghj içip the ianh dgo) 

stt 
HQ Va 

ten 
Ngày 
sinh 

Chüc vu, do'n Vi 

cOng tác hin 
nay 

TrInh d Dông 
giol 

thiêu 

Kh on g 
dông )1 

g lot 
thiêu 

Chuyên 
mon 

LLCT 

(K ten hoàc khóng kj ten) 

Gui c/ia:  

- [)ng hay khOng dng gii thiu ai thI dánh dãu (X) vào ô tirong i.rng. 
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