
UBND TỈNH SƠN LA            

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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HƢỚNG DẪN 

Hồ sơ, thủ tục, quy trình tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức,                                               

viên chức, ngƣời  lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp               

công lập, doanh nghiệp nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh  

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức và ngƣời lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập, doanh nghiệp nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Sở Nội vụ hƣớng dẫn hồ sơ, thủ tục, quy trình tuyển dụng, sử dụng, quản lý 

công chức, viên chức, ngƣời lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể nhƣ sau: 

A- TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

I. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG, TẬP SỰ, BỔ NHIỆM NGẠCH CÔNG CHỨC, 

VIÊN CHỨC CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH  

1. Tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm ngạch công chức: Phụ lục số 01 

2. Tiếp nhận vào làm công chức: Phụ lục số 02 

3. Tiếp nhận vào làm viên chức: Phụ lục số 03 

4. Chuyển ngạch, nâng ngạch công chức; thay đổi chức danh nghề nghiệp 

viên chức: Phụ lục số 04 

5. Điều động, tiếp nhận, biệt phái công chức, viên chức: Phụ lục số 05 

II. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG; ĐIỀU ĐỘNG, TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC 

CẤP XÃ; XẾP LƢƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ CẤP XÃ  

6. Quy trình tuyển dụng công chức cấp xã trong trƣờng hợp đặc biệt: Phụ lục số 06. 

7. Tập sự, xếp lƣơng đối với công chức xã: Phụ lục số 07. 

8. Quy trình điều động, tiếp nhận công chức xã: Phụ lục số 08. 

9. Quy trình xếp lƣơng đối với cán bộ, công chức xã: Phụ lục số 09. 
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III. N NG LƢƠNG, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, HƢU TR ,  HEN THƢỞNG,    

LUẬT, ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG, QUẢN L  HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, 

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG: Phụ lục số 10 

B. QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÔNG CHỨC, VIÊN 

CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN L ; NGƢỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ TẠI 

DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC 

I. BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TỪ 

NGUỒN NHÂN SỰ TẠI CHỖ 

1. Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, chi cục thuộc sở và tƣơng 

đƣơng: Phụ lục số 11. 

2. Quy trình bổ nhiệm cấp trƣởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở: 

Phụ lục số 12. 

3. Quy trình bổ nhiệm Trƣởng phòng, Phó Trƣởng phòng thuộc đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND tỉnh: Phụ lục số 13. 

4. Quy trình bổ nhiệm Trƣởng phòng, Phó Trƣởng phòng thuộc Chi cục; 

cấp trƣởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục: Phụ lục số 14. 

II. BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN L  TỪ 

NGUỒN NH N SỰ TỪ NƠI  HÁC: Phụ lục số 15. 

III. BỔ NHIỆM LẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN L : 
Phụ lục số 16. 

III. BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH, CHỨC VỤ TẠI DOANH 

NGHIỆP NHÀ NƢỚC 

1. Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại ngƣời giữ chức danh, chức vụ quản lý tại 

doanh nghiệp nhà nƣớc: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý ngƣời giữ các chức danh, chức vụ và 

ngƣời đại diện phần vốn nhà nƣớc tại doanh nghiệp. 

2. Đối với việc bổ nhiệm lại Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do nhà nƣớc 

nắm giữ 100% vốn điều lệ trên địa bàn tỉnh: Phụ lục số 17. 

IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN VIỆC GIAO QUYỀN, GIAO PHỤ TRÁCH; 

CHO THÔI GIỮ CHỨC VỤ, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM: Phụ lục số 18. 

V. HỒ SƠ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI,  ÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC 

VỤ,  TỪ CHỨC, THÔI GIỮ CHỨC VỤ: Phụ lục số 19. 

VI. NHỮNG NỘI DUNG CẦN LƢU   

1. Trƣớc khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện 

bƣớc xin chủ trƣơng của cấp có thẩm quyền (theo mẫu số 01). Nội dung xin chủ 

trƣơng cần nêu rõ lý do đề nghị bổ nhiệm; căn cứ đề nghị bổ nhiệm; chức danh bổ 

nhiệm; số lƣợng cần bổ nhiệm; dự kiến phân công công tác đối với cán bộ đề nghị bổ 

nhiệm; nguồn nhân sự (tại chỗ hay cần điều động, luân chuyển từ nơi khác đến, 

nhân sự có trong quy hoạch hay quy hoạch ở chức danh tương đương).  

2. Trƣờng hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, đổi tên, chuyển đổi 

mô hình tổ chức của cơ quan, đơn vị mà chức vụ lãnh đạo của công chức, viên chức 
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đang giữ ở cơ quan, đơn vị cũ tƣơng đƣơng hoặc cao hơn chức vụ dự kiến đảm 

nhiệm ở cơ quan, đơn vị mới thì ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị mới trình cơ quan 

có thẩm quyền xem xét, quyết định chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới 

tƣơng ứng. Nếu công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở cơ quan, 

đơn vị cũ thấp hơn chức vụ dự kiến đảm nhiệm ở cơ quan, đơn vị mới thì việc bổ 

nhiệm đƣợc thực hiện theo quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác. 

3. Cơ quan cấp trên trực tiếp chủ trì thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với 

các trƣờng hợp sau: 

a) Bổ nhiệm ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn 

vị mới đƣợc thành lập;  

b) Trƣờng hợp thực hiện quy trình bổ nhiệm mà thời điểm đó cơ quan, đơn vị 

chỉ có một lãnh đạo là ngƣời đứng đầu hoặc là cấp phó của ngƣời đứng đầu;  

Thành phần tham dự tại hội nghị tập thể trong trƣờng hợp này gồm: ngƣời 

đứng đầu hoặc là cấp phó của ngƣời đứng đầu; đại diện cấp ủy cùng cấp; Chủ 

tịch Công đoàn cơ quan (nếu có); trƣởng bộ phận tham mƣu về công tác tổ chức 

cán bộ của cơ quan, đơn vị. Trƣờng hợp đặc biệt, do ngƣời đứng đầu cơ quan 

cấp trên quyết định. 

c) Trƣờng hợp thực hiện quy trình bổ nhiệm mà thời điểm đó nội bộ lãnh 

đạo cơ quan, đơn vị mất đoàn kết, nhiều ngƣời vi phạm kỷ luật, nếu thực hiện 

quy trình bổ nhiệm sẽ thiếu khách quan; 

d) Trƣờng hợp vì thiên tai, tai nạn hoặc vì các lý do bất khả kháng khác 

mà cơ quan, đơn vị không còn ngƣời lãnh đạo, quản lý. 

4. Việc tổ chức hội nghị công tác cán bộ, phải đảm bảo tối thiểu 2/3 số 

ngƣời đƣợc triệu tập tham dự. Trƣờng hợp hội nghị có thành phần triệu tập dƣới 

05 ngƣời thì phải có mặt đầy đủ thành phần triệu tập tham dự. 

5. Nguyên tắc lựa chọn nhân sự tại các hội nghị công tác cán bộ 

a) Tại Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng: mỗi thành viên chỉ giới thiệu 01 

ngƣời cho 01 chức vụ; ngƣời nào đạt số phiếu cao nhất, đạt tỷ lệ trên 50% tính 

trên tổng số ngƣời đƣợc triệu tập giới thiệu thì đƣợc lựa chọn. Trƣờng hợp 

không có ngƣời nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 ngƣời có số 

phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu ở các bƣớc tiếp theo. 

b) Tại Hội nghị giới thiệu nhân sự của tập thể lãnh đạo (lần 2): mỗi thành 

viên lãnh đạo chỉ giới thiệu 01 ngƣời cho 01 chức vụ trong số nhân sự đƣợc giới 

thiệu tại Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng hoặc giới thiệu ngƣời khác có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định; ngƣời nào đạt số phiếu cao nhất, đạt tỷ lệ trên 50% 

tính trên tổng số thành viên lãnh đạo giới thiệu thì đƣợc lựa chọn. Trƣờng hợp 

không có ngƣời nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 ngƣời có số phiếu 

giới thiệu cao nhất từ trên xuống để lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị cán bộ chủ 

chốt. Trƣờng hợp nếu kết quả giới thiệu của tập thể lãnh đạo khác với kết quả ở 

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng, thì báo cáo, giải trình rõ với cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trƣớc khi tiến hành các bƣớc tiếp theo.  
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Đối với Hội nghị Tập thể lãnh đạo (lần 3): Ngƣời đạt số phiếu cao nhất, 

đạt trên 50% tính trên tổng số thành viên tập thể lãnh đạo giới thiệu thì đƣợc lựa 

chọn đề nghị bổ nhiệm. Trƣờng hợp nếu có 02 ngƣời đạt tỷ lệ ngang nhau 

(50%), thì lựa chọn nhân sự do ngƣời đứng đầu giới thiệu để đề nghị bổ nhiệm, 

đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau (nếu có) để cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định.  

6. Sở Nội vụ dự và giám sát các hội nghị trong quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại các chức danh từ Phó Trƣởng phòng thuộc sở trở lên. (các sở, ngành có văn bản 

gửi Sở Nội vụ, nêu rõ thời gian, địa điểm, thành phần dự hội nghị để Sở Nội vụ cử 

ngƣời tham gia giám sát việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại). 

7. Sau khi ban hành quyết định về công tác cán bộ, các cơ quan, đơn vị 

gửi 01 bản về Sở Nội vụ để theo dõi. 

8. Đối với trƣờng hợp công chức, viên chức lãnh đạo quản lý đƣợc điều 

động đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác hoặc đƣợc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, 

quản lý mới thì đƣơng nhiên thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm 

nhiệm, trừ trƣờng hợp kiêm nhiệm. 

9. Các bƣớc tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý, gồm: 

- Nêu lý do tổ chức hội nghị, giới thiệu đại biểu, thành phần dự hội nghị; 

Thông qua chƣơng trình hội nghị. 

- Quán triệt mục đích, yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý 

theo quy định của Đảng, Nhà nƣớc và của tỉnh; thông báo về quy hoạch cán bộ 

lãnh đạo của cơ quan, đơn vị đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với hội 

nghị giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý). 

- Thông qua sơ yếu lý lịch, tóm tắt quá trình công tác, nhận xét, đánh giá 

về nhân sự. 

- Hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. 

- Giới thiệu Tổ kiểm phiếu; Tổ kiểm phiếu phát phiếu, hƣớng dẫn cách ghi phiếu. 

- Hội nghị biểu quyết bằng phiếu kín. Tổ Kiểm phiếu thu phiếu, kiểm phiếu.  

- Công bố kết quả kiểm phiếu đối với Hội nghị tập thể lãnh đạo cơ quan, 

đơn vị; không công bố kết quả kiểm phiếu đối với: Hội nghị công chức, viên 

chức; Hội nghị cán bộ chủ chốt; Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng). 

- Kết luận của ngƣời chủ trì hội nghị. 

10. Đối với phiếu biểu quyết có từ 02 chức danh trở lên, thì phiếu hợp lệ 

và không hợp lệ đƣợc tính riêng cho từng chức danh; Biên bản kiểm phiếu ghi 

kết quả kiểm phiếu cho mỗi chức danh (theo mẫu). 

11. Đối với trƣờng hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thuộc thẩm quyền quản lý 

của Ban Thƣờng vụ tỉnh ủy, Thƣờng trực tỉnh ủy: thực hiện theo quy định của 

Ban Thƣờng vụ tỉnh ủy và hƣớng dẫn của Ban Tổ chức tỉnh ủy;  
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12. Đối với trƣờng hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thuộc thẩm quyền quản lý 

của Ban Thƣờng vụ huyện ủy, thành ủy; Thƣờng trực huyện ủy, thành ủy: Thực 

hiện theo quy định của huyện ủy, thành ủy và hƣớng dẫn của Ban tổ chức huyện 

ủy, thành ủy. 

13. Đối với những nội dung không nêu trong hƣớng dẫn này, thực hiện 

theo quy định của Chính phủ và các văn bản hƣớng dẫn có liên quan. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vƣớng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị 

kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để xem xét điều chỉnh cho phù hợp./. 

 Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp có phần vốn Nhà nƣớc; 

- Lƣu: VT, TCBC&TCPCP, H80b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hòa 
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Phụ lục số 01 
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG, TẬP SỰ, BỔ NHIỆM NGẠCH CÔNG CHỨC  

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

I. TUYỂN DỤNG, BỐ TRÍ, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC  

Bƣớc 1. Sở Nội vụ hƣớng dẫn cơ quan, đơn vị đăng ký chỉ tiêu tuyển 

dụng công chức. 

Bƣớc 2. Cơ quan sử dụng công chức căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, cơ cấu 

ngạch đƣợc giao, đề án xác định vị trí việc làm, đề xuất tuyển dụng với cơ quan 

quản lý công chức (qua Sở Nội vụ); Sở Nội vụ tổng hợp, tham mƣu trình UBND 

tỉnh ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức của tỉnh. 

Bƣớc 3. Sở Nội vụ tham mƣu cho UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng công 

chức theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ và Thông tƣ số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trƣởng Bộ 

Nội vụ. Ban hành quyết định tuyển dụng các thí sinh trúng tuyển. 

Bƣớc 4: Ngƣời đứng đầu cơ quan trực tiếp sử dụng công chức chịu trách 

nhiệm phân công công tác cho ngƣời trúng tuyển, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 

của công chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để công chức thi hành nhiệm vụ và 

thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức. Việc bố trí, phân công công tác 

cho công chức phải bảo đảm phù hợp giữa quyền hạn và nhiệm vụ đƣợc giao với 

chức danh, chức vụ và ngạch công chức đƣợc tuyển dụng. 

II. TẬP SỰ, BỔ NHIỆM NGẠCH CÔNG CHỨC 

 Bƣớc 1. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày công chức đến nhận 

việc, ngƣời đứng đầu cơ quan sử dụng phải cử công chức cùng ngạch hoặc ngạch 

cao hơn, có năng lực và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hƣớng dẫn ngƣời 

tập sự (mỗi công chức chỉ hướng dẫn mỗi lần 01 người tập sự). 

Bƣớc 2. Khi hết thời gian tập sự, ngƣời tập sự phải báo cáo kết quả tập sự 

bằng văn bản; ngƣời hƣớng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối 

với ngƣời tập sự bằng văn bản gửi ngƣời đứng đầu cơ quan sử dụng công chức.  

Bƣớc 3. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo của 

ngƣời tập sự và nhận xét, đánh giá của ngƣời hƣớng dẫn tập sự, ngƣời đứng đầu cơ 

quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công 

việc của ngƣời tập sự. Trƣờng hợp ngƣời tập sự đạt yêu cầu, ngƣời đứng đầu cơ 

quan sử dụng công chức có văn bản đề nghị Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm ngạch 

và xếp lƣơng cho công chức đƣợc tuyển dụng (kèm theo báo cáo kết quả tập sự của 

công chức; bản nhận xét, đánh giá kết quả tập sự của người hướng dẫn tập sự). 

Ví dụ 1: Trƣờng hợp công chức A hiện đang tập sự tại phòng chuyên môn 

thuộc sở A, hết thời gian tập sự, nếu ngƣời tập sự đạt yêu cầu thì ngƣời hƣớng 

dẫn phải nhận xét, đánh giá kết quả đối với ngƣời tập sự bằng văn bản, gửi Giám 

đốc sở A để đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch và 

xếp lƣơng cho công chức.  
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Ví dụ 2: Trƣờng hợp công chức B hiện đang tập sự tại phòng chuyên môn 

thuộc UBND cấp huyện, hết thời gian tập sự, nếu ngƣời tập sự đạt yêu cầu thì 

ngƣời hƣớng dẫn phải nhận xét, đánh giá kết quả đối với ngƣời tập sự bằng văn 

bản, gửi Chủ tịch UBND cấp huyện để đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ ra quyết 

định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lƣơng cho công chức.  

* Trƣờng hợp trong thời gian tập sự, ngƣời tập sự không đạt yêu cầu hoặc 

có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp 

luật về cán bộ, công chức thì bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng; Ngƣời đứng đầu 

cơ quan sử dụng công chức đề nghị Sở Nội vụ ra quyết định bằng văn bản huỷ 

bỏ quyết định tuyển dụng. 

Ngƣời tập sự bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng đƣợc cơ quan sử dụng công 

chức trợ cấp 01 tháng lƣơng, phụ cấp hiện hƣởng và tiền tàu xe về nơi cƣ trú./.  
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Phụ lục số 02 
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 
 

I. TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC 

1. Trƣờng hợp không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

1.1. Đối tƣợng 

- Ngƣời đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó đƣợc cấp có 

thẩm quyền điều động, luân chuyển đến cán cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống 

chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ và không yêu cầu phải có đủ thời gian 05 năm công 

tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đƣợc điều động, luân chuyển đến.  

- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công 

ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 

Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trƣởng và 

ngƣời đang giữ chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh 

nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm 

giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (các trường 

hợp này chỉ thực hiện việc tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý và phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử 

việc) phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận và phải có quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm 

hoặc chức vụ tương đương). 

- Trƣờng hợp tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức danh 

lãnh đạo, quản lý, nhƣng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và 

quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 

của Chính phủ (gọi chung là Nghị định số 138/2020/NĐ-CP) 

*) Các trƣờng hợp trên khi tiếp nhận vào làm công chức, không trong 

thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan 

đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức đƣợc sửa đổi, bổ 

sung, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

Bƣớc 1. Định kỳ tháng đầu của từng quý trong năm, các sở, ban ngành 

(gọi chung là sở), UBND cấp huyện có nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức gửi 

văn bản, kèm theo bản mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển tƣơng ứng 

với từng trƣờng hợp đề nghị tiếp nhận vào làm công chức theo đề án vị trí đã 

đƣợc phê duyệt; kèm theo hồ sơ của cá nhân đề nghị tiếp nhận vào làm công 

chức về Sở Nội vụ qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La.  

Bƣớc 2. Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định hồ sơ, trình xin ý kiến Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định tiếp nhận vào làm công chức. 

Bƣớc 3. Trên cơ sở phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ ban 

hành quyết định tiếp nhận vào làm công chức đối với các trƣờng hợp không giữ 

chức vụ lãnh đạo.  
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Lƣu ý: Trƣờng hợp tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức 

danh lãnh đạo, quản lý, các sở, UBND cấp huyện có nhu cầu tiếp nhận vào làm 

công chức gửi văn bản, kèm theo bản mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển 

tƣơng ứng với từng trƣờng hợp đề nghị tiếp nhận vào làm công chức theo đề án vị 

trí đã đƣợc phê duyệt; kèm theo hồ sơ của cá nhân đề nghị tiếp nhận vào làm công 

chức để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý (hồ sơ đã hoàn thiện quy trình 

bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý). Có 02 trƣởng hợp: 

- Trƣờng hợp cơ quan quản lý công chức đồng thời là cơ quan có thẩm 

quyền bổ nhiệm hoặc là cấp dƣới của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm thì quyết 

định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận; 

- Trƣờng hợp cơ quan quản lý công chức là cấp trên của cơ quan có thẩm 

quyền bổ nhiệm thì cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm phải báo cáo cơ quan quản 

lý công chức đồng ý về việc tiếp nhận trƣớc khi bổ nhiệm. 

2. Trƣờng hợp phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

2.1. Đối tƣợng 

- Viên chức công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập  

- Cán bộ, công chức cấp xã  

- Ngƣời hƣởng lƣơng trong lực lƣợng vũ trang nhân dân, ngƣời làm việc 

trong tổ chức cơ yếu nhƣng không phải là công chức. 

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện 

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức đƣợc 

sửa đổi, bổ sung, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

Các đối tƣợng quy định tại mục a, b, c, khoản 1, Điều 18 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử 

việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian 

công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các 

điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo từ đại 

học trở lên, phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. 

2.3. Thành phần Hồ sơ 

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị đề nghị tiếp nhận vào làm công chức 

nội dung văn bản phải nêu rõ chỉ tiêu biên chế, cơ cấu công chức đƣợc giao; thực 

trạng sử dụng biên chế và cơ cấu ngạch công chức hiện tại; dự kiến vị trí việc làm 

cho cán bộ, công chức;  

- Văn bản nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền;  

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tuyển, đƣợc cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 
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- Bản sao các quyết định cá nhân (quyết định tuyển dụng, quyết định 

công nhận hết thời gian tập sự, quyết định bổ nhiệm vào ngạch; các quyết định 

nâng lương đến thời điểm hiện tại; quyết định tiếp nhận, điều động...); 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Đơn xin tiếp nhận vào làm công chức và Bản tự nhận xét, đánh giá của 

ngƣời đƣợc đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình 

độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của 

ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; 

- Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất 

là 30 ngày trƣớc ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị nơi công tác; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm 

nhất là 30 ngày trƣớc ngày nộp hồ sơ tiếp nhận. 

Bƣớc 1. Định kỳ tháng đầu hàng quý của năm, các sở, UBND cấp huyện 

có nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức gửi văn bản, kèm theo bản mô tả công 

việc của vị trí việc làm cần tuyển tƣơng ứng với từng trƣờng hợp đề nghị tiếp 

nhận không qua thi tuyển (theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt) và hồ 

sơ của cá nhân đề nghị tiếp nhận vào làm công chức về Sở Nội vụ qua Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

Bƣớc 2. Sở Nội vụ tổng hợp hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để kiểm tra, sát hạch theo quy định.  

a) Hội đồng kiểm tra sát hạch thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 

7, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, bao gồm:  

- Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;  

- Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; 

- Ủy viên kiêm Thƣ ký Hội đồng là công chức thuộc bộ phận tham mƣu;  

- Các ủy viên khác là đại diện lãnh đạo của một số cơ quan, đơn vị có liên quan. 

b) Nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra, sát hạch  

- Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận 

của ngƣời đƣợc đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của ngƣời đƣợc đề nghị tiếp nhận. Hình thức sát hạch là phỏng vấn hoặc viết 

hoặc kết hợp phỏng vấn và viết. Hội đồng kiểm tra, sát hạch chịu trách nhiệm 

xây dựng nội dung sát hạch, đề xuất hình thức và cách thức xác định kết qủa sát 

hạch, bảo đảm phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh   phê duyệt trƣớc khi tổ chức sát hạch. 

c) Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu 

quyết theo đa số; trƣờng hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà 
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Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã biểu quyết. Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

d) Không bố trí những ngƣời có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột 

của ngƣời đƣợc tiếp nhận vào làm công chức hoặc của bên vợ (chồng) của ngƣời 

đƣợc tiếp nhận vào làm công chức; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của 

ngƣời đƣợc tiếp nhận vào làm công chức hoặc những ngƣời đang trong thời hạn 

xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng 

kiểm tra, sát hạch. 

Bƣớc 3. Hội đồng báo cáo kết quả kiểm tra sát hạch và trình Chủ tịch 

UBND tỉnh  phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch. 

Bƣớc 4. Sở Nội vụ căn cứ quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra, sát 

hạch của Chủ tịch UBND tỉnh, ban hành quyết định tiếp nhận vào làm công 

chức cho từng cá nhân./. 
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Phụ lục số 03 

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG, XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC 
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

 

I. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

1. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức 

1.1. Sở, ban, ngành (gọi chung là sở), Chi cục trực thuộc Sở, Chủ tịch 

UBND cấp huyện. 

1.2. Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trực thuộc 

UBND tỉnh, các Hội có tính chất đặc thù thuộc UBND tỉnh;  

1.3. Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thƣờng 

xuyên và chi đầu tƣ và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thƣờng xuyên 

2. Tuyển dụng viên chức; hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp 

công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập 

bảo đảm chi thường xuyên 

2.1. Phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm 

Đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị 

định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ (gọi chung là Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP) về vị trí việc làm và số lƣợng ngƣời làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập nhƣ sau: 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thƣờng xuyên và chi đầu tƣ: 

Ngƣời đứng đầu đơn vị quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp của đơn vị sau khi đƣợc Hội đồng quản lý thông qua. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thƣờng xuyên: Đơn vị 

xây dựng Đề án vị trí việc làm, tổ chức thẩm định và trình ngƣời đứng đầu đơn vị 

quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp của đơn vị. 

- Hàng năm, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thƣờng xuyên và chi đầu 

tƣ và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thƣờng xuyên căn cứ khoản 2 Điều 4 

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và văn bản hƣớng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về 

định mức số lƣợng ngƣời làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh 

vực, đề án vị trí việc làm, để lập kế hoạch số lƣợng ngƣời làm việc; tổ chức thẩm định 

và trình ngƣời đứng đầu đơn vị quyết định phê duyệt. Trƣờng hợp đơn vị sự nghiệp 

công lập có Hội đồng quản lý thì ngƣời đứng đầu đơn vị phải trình Hội đồng quản lý 

thông qua trƣớc khi quyết định phê duyệt số lƣợng ngƣời làm việc của đơn vị. 

2.2. Tuyển dụng viên chức, ký hợp đồng lao động làm chuyên môn 

Khi số lƣợng ngƣời làm việc còn thiếu (so với kế hoạch số lượng người làm việc 

hàng năm của đơn vị được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phê duyệt) đơn vị thực 

hiện tuyển dụng viên chức hoặc ký hợp đồng lao động với ngƣời lao động, cụ thể: 



13 

 

- Trƣờng hợp tuyển dụng viên chức: Đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức 

tuyển dụng theo trình tự tại điểm 3.2, 3.3, 3.4 khoản 3 Mục I Phụ lục này. Việc 

sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với ngƣời đƣợc tuyển dụng 

thực hiện theo quy định của Luật Viên chức. 

- Trƣờng hợp đơn vị ký hợp đồng lao động thì thực hiện ký kết hợp đồng 

với ngƣời lao động và trả lƣơng cho ngƣời lao động theo quy định của Bộ Luật 

Lao động. Ngƣời đƣợc ký kết hợp đồng lao động phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

của vị trí việc làm đã phê duyệt. Định kỳ 6 tháng 01 lần báo cáo với sở chủ quản 

và Sở Nội vụ để tổng hợp, theo rõi. 

Riêng trƣờng hợp hợp đồng ngƣời làm kế toán ngoài việc thực hiện theo 

các quy định của Bộ Luật Lao động còn thực hiện theo quy định của Luật Kế 

toán và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. 

3. Tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm 

một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà 

nước bảo đảm chi thường xuyên 

3.1. Phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm 

Đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định tại 

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp để báo 

cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) phê duyệt. 

3.2. Quy trình tuyển dụng viên chức 

Căn cứ đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 

của đơn vị sự nghiệp công lập đƣợc UBND tỉnh phê duyệt và số lƣợng ngƣời làm 

việc đƣợc Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm; mã số, hạng chức danh nghề nghiệp 

theo vị trí việc làm đƣợc Giám đốc Sở Nội vụ giao, đơn vị sự nghiệp công lập tổ 

chức việc tuyển dụng viên chức hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng 

viên chức theo khoản 1 Mục I hƣớng dẫn này thực hiện quy trình tuyển dụng viên 

chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ (gọi chung là Nghị định số 115/2020/NĐ-CP), nhƣ sau: 

 Bƣớc 1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xây dựng kế hoạch tuyển 

dụng viên chức theo khoản 2 Điều 4 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, gửi Sở Nội vụ phê 

duyệt. Các nội dung khác trong kế hoạch tuyển dụng cần đƣợc quy định nhƣ: Ƣu tiên 

trong tuyển dụng theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và cách xác định ngƣời 

trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức theo Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Trƣờng hợp xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức cho từ 02 đơn vị sự 

nghiệp công lập trở lên thì phải xây dựng vị trí việc làm cần tuyển dụng cho từng 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

Bƣớc 2. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển 

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng viên chức của cơ quan, đơn vị và quyết định 

của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức; cơ 
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quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải thông báo công khai việc 

tuyển dụng viên chức theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

* Lƣu ý: Trƣờng hợp thay đổi nội dung thông báo tuyển dụng thì chỉ đƣợc 

thực hiện trƣớc khi khai mạc kỳ tuyển dụng và phải công khai theo quy định tại 

khoản 1 Điều 14 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký 

dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phƣơng tiện 

thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của 

cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng. 

Bƣớc 3. Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển 

- Kết thúc thời gian thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ (theo Thông báo tuyển dụng), có trách nhiệm tổng hợp danh sách ngƣời 

nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo từng ngày báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan có 

thẩm quyền tuyển dụng viên chức và bàn giao danh sách kèm phiếu đăng ký dự 

tuyển cho ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hoặc bộ 

phận tham mƣu về công tác tổ chức (nếu được ủy quyền). 

- Ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức bàn giao 

phiếu đăng ký dự tuyển cho Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức để tổ chức 

thực hiện việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của ngƣời dự tuyển đã đăng ký tại 

Phiếu đăng ký dự tuyển. 

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng bàn giao phiếu đăng ký dự tuyển cho Ban 

Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển để tổ chức thực hiện việc kiểm tra điều kiện, tiêu 

chuẩn của ngƣời dự tuyển đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định. 

Bƣớc 4. Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 

- Sau khi kết thúc thời gian thu nhận hồ sơ của ngƣời đăng ký dự tuyển, 

ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định thành 

lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo quy định tại 

Điều 8; khoản 1 Điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Điều 1 Quy chế tổ chức 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tƣ số 

06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ. 

- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên tham gia Hội đồng 

thực hiện theo khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Điều 2 Quy chế tổ 

chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tƣ số 

06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ. 

Bƣớc 5. Thành lập các bộ phận giúp việc 

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thay mặt Hội đồng tuyển dụng quyết định 

thành lập các bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng theo quy định tại khoản 3 

Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; khoản 1 Điều 2 Quy chế tổ chức thi tuyển, 

xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 
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chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tƣ số 6/2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ. 

* Lƣu ý:  

- Theo khoản 2 Điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP việc thành lập Ban 

kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành 

lập Hội đồng tuyển dụng. 

- Việc thành lập các bộ phận giúp việc; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm 

của các thành viên của các bộ phận giúp việc thực hiện theo Mục 2 Quy chế tổ 

chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tƣ số 

6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ. 

Bƣớc 6. Thành lập Ban Giám sát 

- Ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định thành lập 

Ban Giám sát tuyển dụng để thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng tuyển 

dụng và các bộ phận giúp việc hội đồng tuyển dụng theo quy định. 

- Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban Giám sát do ngƣời đứng đầu cơ 

quan có thẩm quyền tuyển dụng quy định trong quyết định thành lập ban giám sát. 

Bƣớc 7. Tổ chức thi tuyển, xét tuyển 

- Tổ chức thi tuyển dụng viên chức: Thực hiện theo quy định tại Điều 9, 

Điều 10 Mục 2 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Quy chế tổ chức thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tƣ số 06/2020/TT-

BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ. 

- Tổ chức xét tuyển dụng viên chức: Thực hiện theo quy định tại Điều 11, 

Điều 12 Mục 3 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Quy chế tổ chức thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tƣ số 06/2020/TT-BNV ngày 

02/12/2020 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ. 

Bƣớc 8. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức 

Việc thông báo kết quả tuyển dụng viên chức thực hiện theo Điều 16 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP. 

Bƣớc 9. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 

Việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức thực hiện theo Điều 17 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP. 

Bƣớc 10.  ý kết hợp đồng làm việc và nhận việc 

Việc ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc đối với ngƣời trúng tuyển viên 

chức thực hiện theo Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

3.3. Về tập sự 
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- Ngƣời đƣợc tuyển dụng vào viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để 

làm quen với môi trƣờng công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm 

đƣợc tuyển dụng theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Lƣu ý:  

+ Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, ĐVSNCL quản lý, sử dụng viên 

chức phải cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dƣỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, 

điều kiện của chức danh nghề nghiệp trƣớc khi bổ nhiệm. Thời gian tham gia khóa 

đào tạo, bồi dƣỡng đƣợc tính vào thời gian thực hiện chế độ tập sự. Đối với các 

trƣờng hợp không thực hiện chế độ tập sự, ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công 

lập phải cử viên chức tham gia khóa bồi dƣỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện 

của chức danh nghề nghiệp viên chức trƣớc khi bổ nhiệm. 

+ Chỉ bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cho viên chức sau khi hoàn 

thành chế độ tập sự khi viên chức đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh nghề 

nghiệptheo quy định của pháp luật. Thời gian nâng bậc lƣơng tiếp theo đƣợc tính 

kể từ ngày viên chức đƣợc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp. 

+ Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo của ngƣời tập 

sự và nhận xét, đánh giá của ngƣời hƣớng dẫn tập sự, ngƣời đứng đầu ĐVSNCL lập 

đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của ngƣời tập sự. Trƣờng 

hợp ngƣời tập sự đạt yêu cầu, ngƣời đứng đầu ĐVSNCL quyết định theo thẩm 

quyền hoặc có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết 

định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng cho viên chức đƣợc tuyển dụng. 

3.4. Báo cáo kết quả tuyển dụng 

Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày Thông báo kết quả tuyển dụng, cơ quan có 

thẩm quyền tuyển dụng viên chức báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức với Sở 

Nội vụ. Hồ sơ báo cáo gồm: Báo cáo kết quả triển khai tuyển dụng viên chức 

(trong đó có nêu những thuận lợi, khó khăn, đề xuất kiến nghị); thông báo trên 

phƣơng tiện thông tin đại chúng (có xác nhận hoặc chứng từ); quyết định phê 

duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển, xét tuyển; quyết định 

công nhận kết quả tuyển dụng (có danh sách kèm theo). 

II. TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC 

1. Các trƣờng hợp đƣợc tiếp nhận vào làm viên chức  

- Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và theo yêu cầu của vị trí 

việc làm cần tuyển, ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng 

đƣợc xem xét tiếp nhận vào làm viên chức đối với các trƣờng hợp quy định tại 

khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Lƣu ý các trƣờng hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu 

trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đƣợc hiểu là ngƣời đƣợc tiếp nhận phải có trình độ đại 

học ít nhất 05 năm trở lên (tính đến ngày đƣợc đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức) 
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và đƣợc hƣởng lƣơng hoặc tiền công tƣơng đƣơng với trình độ đại học có đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc. 

2. Quy trình xem xét tiếp nhận vào làm viên chức 

2.1. Quy trình xem xét tiếp nhận vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công 

lập bảo đảm chi thƣờng xuyên và chi đầu tƣ và ĐVSNCL bảo đảm chi thƣờng xuyên: 

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

2.2. Quy trình xem xét tiếp nhận vào làm viên chức trong đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thƣờng xuyên và đơn vị sự nghiệp 

công lập do ngân sách nhà nƣớc bảo đảm chi thƣờng xuyên 

- Quy trình xem xét tiếp nhận vào viên chức thực hiện theo quy định tại 

khoản 2 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Hội đồng kiểm tra sát hạch báo cáo kết quả kiểm tra sát hạch với ngƣời 

đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức. 

- Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức có văn 

bản đề nghị Sở Nội vụ công nhận kết quả xét tiếp nhận vào viên chức (Văn bản đề nghị 

phải do ngƣời đứng đầu hoặc cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tuyển dụng viên chức ký, trong đó nêu rõ các nội dụng theo khoản 2 Điều 4 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP và kèm theo biên bản họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch và hồ 

sơ của từng trƣờng hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào viên chức). 

- Căn cứ quyết định công nhận kết quả xét tiếp nhận viên chức của Sở Nội 

vụ, ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức, ban hành 

quyết định tuyển dụng viên chức. 

- Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng làm việc 

theo quy định. 

- Khi tiếp nhận các trƣờng hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP để bổ nhiệm làm viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp 

công lập thì thực hiện nhƣ sau: 

+ Không phải thực hiện quy trình xem xét tiếp nhận theo quy định tại khoản 2 

Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, nhƣng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện bổ nhiệm và quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.  

+ Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức có văn 

bản đề nghị Sở Nội vụ công nhận kết quả xét tiếp nhận vào viên chức (Văn bản đề 

nghị phải do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tuyển dụng viên chức ký, trong đó nêu rõ các nội dụng theo khoản 2 Điều 

4 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và kèm theo biên bản họp Hội đồng kiểm tra, sát 

hạch và hồ sơ của từng trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào viên chức). 

+ Căn cứ quyết định công nhận kết quả xét tiếp nhận viên chức của Sở Nội 

vụ, ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức, ban hành 

quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý (trong trƣờng hợp này quyết định bổ 

nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận vào làm viên chức)./. 
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Phụ lục số 04 
QUY TRÌNH CHUYỂN NGẠCH, N NG NGẠCH CÔNG CHỨC 

 THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC 
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

I. CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC 

1. Việc chuyển ngạch công chức đƣợc thực hiện khi công chức thay đổi vị trí 

việc làm hoặc theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác mà ngạch công chức 

đang giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới. 

2. Công chức chuyển ngạch phải đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp 

vụ của ngạch đƣợc chuyển. 

3. Ngƣời đứng đầu cơ quan sử dụng công chức căn cứ quy định tại Điều 43 

Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đề nghị Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp 

huyện. Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện làm văn bản đề nghị Sở Nội vụ để 

xem xét quyết định chuyển xếp lại ngạch cho công chức (trong văn bản nêu rõ: 

Trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, ngoại ngữ và tin học; vị trí đang công tác; 

ngạch, hệ số lương hiện hưởng; vị trí công tác mới, ngạch đề nghị bổ nhiệm). 

4. Khi chuyển ngạch không đƣợc kết hợp nâng ngạch, nâng bậc lƣơng. 

Ví dụ: Bà Nguy n Thị A là kế toán viên Sở B do thực hiện chuyển đổi vị 

trí công tác đƣợc điều động về phòng chuyên môn thuộc Sở thì Chánh Văn 

phòng tham mƣu cho Giám đốc Sở có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ 

chuyển xếp lại ngạch cho bà A từ ngạch kế toán viên (mã số: 06.031) sang 

ngạch ngạch chuyên viên (mã số: 01.003). 

II. N NG NGẠCH CÔNG CHỨC 

1. Thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên cao cấp và tƣơng đƣơng 

Căn cứ vào hƣớng dẫn của Bộ Nội vụ, các Bộ quản lý chuyên ngành và 

hƣớng dẫn của Sở Nội vụ. Các sở, ban ngành, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện; 

tổng hợp hồ sơ; gửi văn bản, kèm theo hồ sơ của cá nhân về Sở Nội vụ để trình cấp 

có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định. 

2. Thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên và tƣơng đƣơng; lên ngạch 

chuyên viên chính 

Hàng năm các cơ quan, đơn vị căn cứ vào hƣớng dẫn của Sở Nội vụ, cơ cấu 

ngạch công chức đƣợc giao, nhu cầu sử dụng; hƣớng dẫn các đơn vị trực thuộc, 

tổng hợp hồ sơ, gửi văn bản kèm theo hồ sơ cá nhân về Sở Nội vụ để tham mƣu 

cho UBND tỉnh tổ chức thi nâng ngạch theo quy định. 

III. THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC 

1. Thay đổi, xét chuyển chức danh nghề nghiệp 

Thực hiện theo Điều 29, Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ (gọi chung là Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) 
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 1.1. Việc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề 

nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức phải bảo đảm các điều kiện sau: 

- Viên chức đƣợc bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành khác cùng hạng với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm; 

- Viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới. 

1.2. Quy trình xét chuyển chức danh nghề nghiệp  

a) Xét chuyển chức danh nghề nghiệp từ hạng III trở xuống 

- Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thành lập ban kiểm 

tra sát hạch; ban kiểm tra sát hạch có từ 5 đến 7 thành viên, gồm: Trƣởng ban kiểm 

tra sát hạch do ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp quyết định, Phó Trƣởng ban là 

ngƣời phụ trách công tác tổ chức của đơn vị, các ủy viên là lãnh đạo, viên chức các 

bộ phận chuyên môn có liên quan (có trình độ nghiệp vụ công tác ở cùng chức 

danh nghề nghiệp hoặc ở chức danh nghề nghiệp cao hơn). 

- Ban kiểm tra, sát hạch có nhiệm vụ: tổ chức xem xét các văn bằng, 

chứng chỉ đào tạo, bồi dƣỡng của viên chức; kiểm tra, sát hạch về hiểu biết, về 

chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp tƣơng ứng với vị trí việc làm mới bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực 

hành. Kết thúc kiểm tra, sát hạch; Ban kiểm tra, sát hạch họp để đánh giá và gửi 

báo cáo ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Nếu viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp tƣơng 

ứng với vị trí việc làm mới thì ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trình 

giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định bổ nhiệm vào chức danh 

nghề nghiệp mới. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập 

tự chủ: Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra sát hạch, ngƣời đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp mới. 

Lƣu ý: Khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng 

không kết hợp nâng bậc lƣơng đối với viên chức. 

b) Xét chuyển chức danh nghề nghiệp từ hạng II (hạng II tương đương với 

ngạch chuyên viên chính) trở lên 

Thực hiện theo quy trình nêu trên, Giám đốc sở, ngƣời đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc tỉnh, ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, Chủ 

tịch UBND cấp huyện gửi văn bản, kèm theo danh sách, hồ sơ về Sở Nội vụ xem 

xét quyết định.  

2. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng thấp lên hạng cao hơn 

liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực đối với viên chức đƣợc thông qua hình thức 

thi hoặc xét thăng hạng. 

2.1. Quy trình, thủ tục tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức 
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a) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I, từ hạng III 

lên hạng II, thực hiện theo hƣớng dẫn của bộ quản lý chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành và hƣớng dẫn của Sở Nội vụ. 

b) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III: 

Hàng năm, các sở, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, 

đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ xây dựng đề án gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt.  

- Trên cơ sở Đề án đƣợc phê duyệt, các cơ quan, đơn vị thành lập hội 

đồng để tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

- Căn cứ kết quả thi hoặc xét thăng hạng, ngƣời đứng đầu cơ quan có 

thẩm quyền thăng hạng chức danh nghề nghiệp ban hành quyết định bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng đối với viên chức theo phân cấp. Việc xếp 

lƣơng đối với viên chức đạt kết quả tại kỳ thăng hạng, thực hiện theo quy định 

tại Thông tƣ số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hƣớng dẫn xếp 

lƣơng khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức viên chức. 

- Chậm nhất sau 15 ngày tổ chức xong kỳ thăng hạng, cơ quan có thẩm 

quyển tổ chức thăng hạng gửi báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định. 

2.2. Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề 

nghiệp thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Quy chế thi thăng hạng 

thực hiện theo Thông tƣ số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức./. 
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Phụ lục số 05 
QUY TRÌNH ĐIỀU ĐỘNG, TIẾP NHẬN, BIỆT PHÁI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

I. ĐIỀU ĐỘNG, TIẾP NHẬN, BIỆT PHÁI CÔNG CHỨC 

1. Điều động, tiếp nhận  

1.1. Giám đốc sở, chủ tịch UBND cấp huyện quyết định điều động cán bộ, 

công chức thuộc thẩm quyền quản lý trong phạm vi giữa các phòng chuyên môn, 

cơ quan trực thuộc.  

1.2. Trƣờng hợp tiếp nhận cán bộ, công chức từ các cơ quan, đơn vị khác 

(hoặc ngoài tỉnh), tiếp nhận cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn thể; cho cán bộ, 

công chức chuyển công tác ra ngoài cơ quan, đơn vị (hoặc ngoài tỉnh) hay chuyển 

sang các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể. Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện, 

thành phố lập thủ tục đề nghị Sở Nội vụ xem xét quyết định theo phân cấp. 

Lưu ý: Việc tiếp nhận và điều động công chức có liên quan đến xếp lại ngạch, 

khi điều động công chức ở đơn vị sự nghiệp về cơ quan hành chính Nhà nƣớc và 

ngƣợc lại; tiếp nhận từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh, cơ quan, đơn vị lập hồ sơ đề nghị 

Sở Nội vụ xem xét, quyết định. 

2. Hồ sơ điều động, tiếp nhận, liên hệ chuyển công tác 

2.1. Điều động cán bộ, công chức sang khối Đảng, Đoàn thể, đơn vị sự 

nghiệp, ra ngoài tỉnh và các đơn vị mà tỉnh không quản lý về tổ chức, biên chế 

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị (trƣờng hợp điều đến đơn vị sự 

nghiệp công lập thì nội dung văn bản phải nêu rõ chỉ tiêu, cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp đƣợc giao; thực trạng sử dụng viên chức; dự kiến bố trí công tác). 

- Văn bản tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền 

- Hồ sơ cá nhân kèm theo gồm:  

+ Sơ yếu lý lịch theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 30 ngày 

trƣớc ngày nộp hồ sơ, có xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; Bản sao Giấy khai sinh; 

+ Đơn xin chuyển công tác của cá nhân có sự nhất trí của cơ quan sử dụng 

cán bộ, công chức (đối với trƣờng hợp cán bộ, công chức chuyển công tác theo 

nguyện vọng cá nhân); 

+ Bản chụp các quyết định tuyển dụng; quyết định công nhận hết thời 

gian tập sự; quyết định bổ nhiệm vào ngạch; quyết định nâng bậc lƣơng gần nhất 

và (các quyết định cá nhân khác có liên quan) 

+ Bản kiểm điểm quá trình công tác (có xác nhận của cơ quan sử dụng 

cán bộ, công chức). 
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- Trƣờng hợp do tổ chức, cơ quan, đơn vị phân công, phải có văn bản trao 

đổi công tác cán bộ giữa hai cơ quan (cơ quan đề nghị và cơ quan quản lý công 

chức; văn bản nhất trí của cơ quan có thẩm quyền). 

2.2. Tiếp nhận cán bộ, công chức 

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị. Nội dung văn bản phải nêu rõ chỉ 

tiêu biên chế, cơ cấu công chức đƣợc giao; thực trạng sử dụng biên chế và cơ 

cấu ngạch công chức hiện tại; dự kiến vị trí việc làm cho cán bộ, công chức  

- Văn bản nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền;  

- Hồ sơ cá nhân kèm theo:  

+ Sơ yếu lý lịch theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 30 ngày 

trƣớc ngày nộp hồ sơ, có xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; bản sao Giấy khai sinh; 

+ Đơn xin chuyển công tác của cá nhân có sự nhất trí của cơ quan sử dụng 

cán bộ, công chức (đối với trƣờng hợp cán bộ, công chức chuyển công tác theo 

nguyện vọng cá nhân); 

+ Bản chụp các quyết định tuyển dụng; quyết định công nhận hết thời 

gian tập sự; quyết định bổ nhiệm vào ngạch; quyết định nâng bậc lƣơng gần nhất 

và (các quyết định cá nhân khác có liên quan) 

+ Bản kiểm điểm quá trình công tác (có xác nhận của cơ quan sử dụng 

cán bộ, công chức). 

- Trƣờng hợp tiếp nhận từ ngoài tỉnh, phải có giấy chứng nhận sức khỏe 

do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trƣớc ngày nộp hồ sơ; 

- Trƣờng hợp do tổ chức, cơ quan, đơn vị phân công, phải có văn bản trao 

đổi công tác cán bộ giữa hai cơ quan (cơ quan đề nghị tiếp nhận và cơ quan 

đang sử dụng công chức) văn bản nhất trí của cơ quan có thẩm quyền. 

2.2. Trƣờng hợp cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thƣờng 

vụ tỉnh ủy, Thƣờng trực tỉnh ủy; Các chức danh bầu từ cấp huyện trở lên đƣợc điều 

động, tiếp nhận khi có thông báo của Ban Tổ chức tỉnh ủy, hồ sơ gồm: Thông báo kết 

luận của BTV tỉnh ủy, Thƣờng trực tỉnh ủy; quyết định phê chuẩn hoặc chuẩn y của 

cấp có thẩm quyền (đối với các chức danh bầu), bản phô tô quyết định lƣơng gần nhất 

(đối với những trường hợp phải chuyển xếp lại ngạch).  

2.3. Cho đi liên hệ và chuyển công tác ra ngoài tỉnh; sang cơ quan, đơn vị  

mà tỉnh không quản lý về bộ máy, tổ chức.  

- Văn bản nhất trí cho đi liên hệ và chuyển công tác của cơ quan có thẩm 

quyền theo phân cấp của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; 

- Hồ sơ cá nhân kèm theo nhƣ đối với điều động cán bộ, công chức. 

2.4. Việc chuyển giao, tiếp nhận hồ sơ cán bộ, công chức khi đƣợc điều động, 

luân chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và chuyển ra khỏi cơ quan, tổ chức, đơn 

vị của Nhà nƣớc đƣợc thực hiện theo Thông tƣ số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 
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và Thông tƣ số 06/2019/TT-BNV ngày 11/6/2019 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012.   

3. Biệt phái công chức 

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của ngành, Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp 

huyện thực hiện việc biệt phái công chức thuộc thẩm quyền quản lý giữa các tổ chức, cơ 

quan trực thuộc hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật. 

Việc biệt phái công chức phải xuất phát từ nhiệm vụ đột xuất, cấp bách 

mà chƣa thể thực hiện việc điều động, hoặc do những công việc chỉ cần giải 

quyết trong một thời gian nhất định. Công chức đƣợc cử đi biệt phái phải chịu 

sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị nơi đƣợc cử đến, nhƣng vẫn thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức cử 

biệt phái. Đơn vị cử công chức biệt phái có trách nhiệm trả lƣơng và bảo đảm 

các quyền lợi khác của công chức. Thời gian biệt phái đối với công chức không 

quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định. 

II. ĐIỀU ĐỘNG, TIẾP NHẬN, BIỆT PHÁI VIÊN CHỨC 

1. Chuyển công tác, tiếp nhận viên chức 

1.1. Chuyển công tác, tiếp nhận viên chức trong tỉnh 

Giám đốc sở, ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) 

thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện: 

- Chuyển công tác đối với viên chức giữa các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc. 

- Giới thiệu viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi liên hệ công tác trong tỉnh. 

- Đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ chuyển công tác đối với viên chức sang cơ 

quan, đơn vị không thuộc thẩm quyền quản lý; chuyển công tác sang các cơ 

quan Đảng, Đoàn thể; tiếp nhận từ khối Đảng, Đoàn thể. 

1.2. Chuyển công tác đối với viên chức ra ngoài tỉnh, ra đơn vị mà tỉnh 

không quản lý bộ máy, tổ chức; tiếp nhận viên chức từ ngoài tỉnh, từ đơn vị mà 

tỉnh không quản lý bộ máy, tổ chức. 

Giám đốc sở, ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, Chủ 

tịch UBND cấp huyện đề nghị Sở Nội vụ: Giới thiệu cho đi liên hệ chuyển công 

tác; quyết định chuyển công tác, tiếp nhận viên chức.  

1.3. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 

- Giới thiệu cho viên chức liên hệ công tác trong tỉnh và ngoài tỉnh. 

- Quyết định chuyển công tác, tiếp nhận viên chức trong tỉnh, trong và ngoài tỉnh. 

1.4. Căn cứ vào quyết định chuyển công tác, tiếp nhận, ngƣời có thẩm 

quyền, thực hiện chấm dứt hợp đồng (đối với chuyển công tác), ký hợp đồng 

(đối với tiếp nhận) theo quy định. 
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1.5. Định kỳ tháng cuối hàng quý, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ gửi báo 

cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. 

1.6. Thủ tục hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ cho đi liên hệ công tác, quyết định 

chuyển công tác, tiếp nhận viên chức 

a) Tiếp nhận viên chức 

- Văn bản tiếp nhận viên chức của cơ quan, đơn vị, trong đó nêu rõ: số 

ngƣời làm việc và mã chức danh nghề nghiệp đƣợc giao; tình hình thực hiện đến 

thời điểm đề nghị tiếp nhận; 

- Văn bản nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền;  

- Hồ sơ cá nhân kèm theo:  

+ Sơ yếu lý lịch theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 30 ngày 

trƣớc ngày nộp hồ sơ, có xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; bản sao Giấy khai sinh; 

+ Đơn xin chuyển công tác của cá nhân có sự nhất trí của cơ quan sử dụng viên 

chức (đối với trường hợp viên chức chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân); 

+ Bản chụp các quyết định tuyển dụng; quyết định công nhận hết thời 

gian tập sự; quyết định bổ nhiệm vào ngạch; quyết định nâng bậc lƣơng gần nhất 

và các quyết định cá nhân khác có liên quan; 

+ Bản kiểm điểm quá trình công tác (có xác nhận của cơ quan sử dụng viên chức). 

- Trƣờng hợp tiếp nhận từ ngoài tỉnh, phải có giấy chứng nhận sức khỏe 

do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trƣớc ngày nộp hồ sơ. 

- Trƣờng hợp do tổ chức, cơ quan, đơn vị phân công, phải có văn bản trao 

đổi công tác cán bộ giữa hai cơ quan (cơ quan đề nghị và cơ quan quản lý viên 

chức; văn bản nhất trí của cơ quan có thẩm quyền). 

b) Cho đi liên hệ và chuyển công tác 

Văn bản nhất trí cho đi liên hệ và chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền (có 

giá trị trong thời hạn 06 tháng); hồ sơ cá nhân kèm theo (thành phần hồ sơ yêu cầu như đối 

với tiếp nhận viên chức, trừ giấy khám sức khỏe, bản sao giấy khai sinh, quyết định nâng 

lương gần nhất). 

1.7. Trƣờng hợp viên chức lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thƣờng vụ 

tỉnh ủy, Thƣờng trực tỉnh ủy quản lý đƣợc chuyển công tác, tiếp nhận theo thông 

báo của Ban Tổ chức tỉnh ủy, hồ sơ gồm: Thông báo kết luận của Ban Thƣờng 

vụ tỉnh ủy, Thƣờng trực tỉnh ủy; các quyết định cá nhân.   

1.8. Việc tiếp nhận và chuyển công tác đối với viên chức có liên quan đến 

xếp lại ngạch, chức danh nghề nghiệp, khi chuyển công tác từ đơn vị sự nghiệp 

này đến đơn vị sự nghiệp kia; tiếp nhận từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh, cơ quan, đơn 

vị lập hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ xem xét, quyết định. 
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2. Biệt phái viên chức 

- Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện biệt phái viên chức trong nội bộ 

ngành, huyện;  ngƣời đứng đầu ĐVSNCL biệt phái viên chức giữa các đơn vị, tổ 

chức trực thuộc; các trƣờng hợp khác do Giám đốc Sở Nội vụ xem xét quyết định 

hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp. 

- Việc biệt phái viên chức phải xuất phát từ nhiệm vụ đột xuất, cấp bách 

mà chƣa thể thực hiện việc điều động, hoặc do những công việc chỉ cần giải 

quyết trong một thời gian nhất định. Viên chức đƣợc cử đi biệt phái phải chịu sự 

phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đƣợc cử đến. Thời gian biệt 

phái tối đa không quá 03 năm, đối với ngành, lĩnh vực đặc thù, thời hạn biệt phái 

thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

- Viên chức biệt phái đƣợc hƣởng quyền lợi quy định tại khoản 4, khoản 5 

và khoản 6 Điều 36 Luật Viên chức./. 
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Phụ lục 06 
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

I. ĐIỀU  IỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRONG 

TRƢỜNG HỢP ĐẶC BIỆT  

1. Ngƣời tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nƣớc hoặc đạt loại khá 

trở lên ở nƣớc ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công 

chức cần tuyển dụng. 

2. Ngƣời có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp 

với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và 

có ít nhất 05 năm (đủ 60 tháng) công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng, gồm: 

a) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm 

viên chức 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm đƣợc tuyển dụng viên 

chức (không kể thời gian tập sự); 

b) Ngƣời hƣởng lƣơng trong lực lƣợng vũ trang (quân đội, công an) và 

ngƣời làm công tác cơ yếu, đã có thời gian công tác 05 năm (đủ 60 tháng) trở 

lên trong lực lƣợng vũ trang (quân đội, công an) hoặc làm công tác cơ yếu, tính 

từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức vào quân đội, công an hoặc tại 

các tổ chức của lực lƣợng cơ yếu. 

3. Cán bộ cấp xã giữ chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 

92/2009/NĐ-CP khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì đƣợc xem xét, tiếp nhận 

vào công chức cấp xã không qua thi tuyển nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau: 

a) Có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1 Thông tƣ số 13/2019/TT-

BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hƣớng dẫn một số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và ngƣời hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

b) Còn số lƣợng và vị trí chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng; 

c) Đáp ứng đƣợc ngay yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã 

cần tuyển dụng; 

d) Trƣờng hợp trƣớc khi bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã chƣa phải là công 

chức cấp xã thì thời gian giữ chức vụ cán bộ cấp xã ít nhất là 05 năm (đủ 60 

tháng) trở lên; 

đ) Tại thời điểm tiếp nhận không trong thời gian bị xem xét kỷ luật; bị 

điều tra, truy tố, xét xử và không trong thời hạn bị thi hành kỷ luật hoặc bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự. 

4. Khi tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển, Chủ tịch UBND 

cấp huyện phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, trừ trƣờng hợp trƣớc khi 

đƣợc bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã đã là công chức cấp xã. 

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRONG 

TRƢỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 
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1. Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị tuyển dụng trong trƣờng hợp đặc biệt vào 

công chức cấp xã và các thành phần theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Thông tƣ 

13/2019/TT-BNV 

2. Sau khi nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã căn cứ điều 

kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục I Phụ lục này có văn bản đề nghị gửi Chủ tịch 

UBND cấp huyện xem xét, quyết định. 

3. Sau khi nhận đƣợc đề nghị của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp 

huyện xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển của cán bộ chuyên trách cấp 

xã sang công chức cấp xã, có văn bản đề nghị Sở Nội vụ thẩm định. 

4. Sau khi nhận đƣợc đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện, Sở Nội vụ 

thẩm định bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND cấp huyện; sau khi có ý kiến thẩm 

định của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện quy trình tuyển dụng 

công chức cấp xã trong trƣờng hợp đặc biệt theo quy định./. 
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Phụ lục số 07 
TẬP SỰ, XẾP LƢƠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

I. TẬP SỰ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

1. Chế độ tập sự 

a) Ngƣời đƣợc tuyển dụng vào công chức cấp xã phải thực hiện chế độ tập 

sự để làm quen với môi trƣờng công tác, tập làm những công việc của chức danh 

công chức đƣợc tuyển dụng. 

b) Thời gian tập sự của công chức cấp xã đƣợc quy định nhƣ sau: 12 tháng đối 

với công chức đƣợc xếp lƣơng theo ngạch chuyên viên và tƣơng đƣơng; 06 tháng đối 

với công chức đƣợc xếp lƣơng theo ngạch cán sự và tƣơng đƣơng. 

2. Nội dung tập sự 

a) Nắm vững quy định của Luật Cán bộ, công chức về quyền, nghĩa vụ của 

công chức, những việc công chức không đƣợc làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế làm việc của UBND cấp xã nơi đang 

công tác và chức trách, nhiệm vụ của chức danh công chức đƣợc tuyển dụng; 

b) Trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của 

chức danh công chức đƣợc tuyển dụng; 

c) Tập giải quyết, thực hiện các công việc của chức danh công chức đƣợc 

tuyển dụng. 

3. Các trƣờng hợp đƣợc mi n tập sự 

a) Chỉ huy trƣởng Quân sự cấp xã. 

b) Ngƣời đƣợc tuyển dụng vào chức danh công chức cấp xã Văn phòng - 

thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trƣờng (đối với phường, thị trấn) 

hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trƣờng (đối với xã), Tài chính - 

kế toán, Tƣ pháp - hộ tịch, Văn hoá - xã hội, đƣợc mi n thực hiện chế độ tập sự 

khi có đủ các điều kiện sau: 

- Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn 

hơn thời gian tập sự quy định tại điểm b, khoản 1.1, mục 1, phần II phụ lục này 

tƣơng ứng với chức danh công chức cấp xã đƣợc tuyển dụng; 

- Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy 

định nêu trên, ngƣời đƣợc tuyển dụng công chức cấp xã đã làm những công việc 

phù hợp với nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã đƣợc tuyển dụng. 

4. Hƣớng dẫn tập sự 

Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày công chức đến nhận việc, Chủ 

tịch UBND cấp xã phải cử ngƣời cùng chuyên môn, nghiệp vụ hoặc ngƣời có năng 

lực và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hƣớng dẫn ngƣời tập sự nắm vững 

và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại điểm 1.2 mục 

1 Phần II của Phụ lục này; mỗi công chức chỉ hƣớng dẫn mỗi lần một ngƣời tập sự. 
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5. Chế độ, chính sách đối với ngƣời hƣớng dẫn tập sự 

a) Đối với ngƣời tập sự 

Trong thời gian tập sự đƣợc hƣởng 85% bậc lƣơng khởi điểm theo trình 

độ đào tạo chuyên môn đƣợc tuyển dụng. Trƣờng hợp có học vị thạc sĩ phù hợp 

với yêu cầu tuyển dụng thì đƣợc hƣởng 85% lƣơng bậc 2 của ngạch chuyên viên 

và tƣơng đƣơng; công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, 

hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn thì 

thời gian tập sự đƣợc hƣởng 100% bậc lƣơng khởi điểm theo trình độ đào tạo. 

Thời gian tập sự không đƣợc tính vào thời gian để xét nâng lƣơng theo niên hạn. 

b) Đối với ngƣời hƣớng dẫn tập sự 

Ngƣời đƣợc phân công hƣớng dẫn tập sự đƣợc hƣởng phụ cấp trách nhiệm 

bằng 0,3 so với mức lƣơng tối thiểu chung trong thời gian hƣớng dẫn tập sự. 

6. Đánh giá tập sự 

a) Khi hết thời gian tập sự, ngƣời tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng 

văn bản; ngƣời hƣớng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với 

ngƣời tập sự bằng văn bản, gửi Chủ tịch UBND cấp xã. 

b) Chủ tịch UBND cấp xã đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả 

công việc của ngƣời tập sự. Trƣờng hợp ngƣời tập sự đạt yêu cầu của chức danh 

công chức thì Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện 

hoặc ngƣời có thẩm quyền theo phân cấp quản lý công chức của địa phƣơng ra quyết 

định công nhận hết thời gian tập sự và xếp lƣơng cho công chức đƣợc tuyển dụng. 

Trƣờng hợp ngƣời tập sự không đáp ứng đƣợc yêu cầu của chức danh công 

chức tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tập sự. Chủ 

tịch UBND cấp xã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc ngƣời có 

thẩm quyền theo phân cấp quản lý công chức của địa phƣơng ra quyết định hủy bỏ 

quyết định tuyển dụng (kèm theo bản pho to Quyết định tuyển dụng và các văn bản 

có liên quan đến lý do hủy kết quả tuyển dụng). Ngƣời tập sự bị hủy bỏ quyết định 

tuyển dụng đƣợc UBND cấp xã trợ cấp 01 tháng lƣơng, phụ cấp hiện hƣởng 

(nếu có) và tiền tàu xe về nơi cƣ trú. 

II. XẾP LƢƠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

1. Đối với công chức đã hoàn thành chế độ tập sự 

Việc xếp lƣơng đối với công chức cấp xã khi hết thời gian tập sự, thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 10 Thông tƣ số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trƣởng Bộ 

Nội vụ. 

2. Đối với trƣờng hợp mi n chế độ tập sự 

Việc xếp lƣơng đối với từng trƣờng hợp đƣợc thực hiện theo quy định tại khoản 

1, khoản 3 Điều 10 Thông tƣ số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trƣởng Bộ 

Nội vụ. 

3. Hồ sơ đề nghị xếp lƣơng 
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a) Đối với ngƣời thực hiện chế độ tập sự 

- Văn bản đề nghị của UBND cấp xã; 

- Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả tập sự của ngƣời tập sự; 

- Bản nhận nhận xét, đánh giá kết quả tập sự của ngƣời đƣợc phân công 

hƣớng dẫn tập sự; 

- Biên bản họp của UBND cấp xã về kết quả tập sự của công chức tập sự; 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch công chức đề nghị 

bổ nhiệm; bản sao quyết định ngƣời phân công tập sự; bản sao quyết định tuyển 

dụng công chức; bản sao quá trình đóng BHXH bắc buộc của cơ quan BHXH. 

b) Đối với ngƣời mi n thực hiện chế độ tập sự 

- Văn bản đề nghị của UBND cấp xã; 

- Bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác do UBND cấp xã xác nhận; 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch công chức đề 

nghị bổ nhiệm; bản sao quyết định tuyển dụng công chức; bản sao quá trình 

đóng BHXH bắc buộc của cơ quan BHXH./. 
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Phụ lục số 08 
QUY TRÌNH ĐIỀU ĐỘNG, TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

1. Điều động, tiếp nhận đối với các công chức: Văn phòng - thống kê; Địa 

chính - xây dựng - đô thị và môi trƣờng (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa 

chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trƣờng (đối với xã); Tài chính - kế toán; 

Tƣ pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội 

1.1. Thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện 

a) Quyết định điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã này sang làm 

việc ở xã khác trong cùng một huyện; 

b) Quyết định điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ huyện này sang 

làm việc ở cấp xã thuộc huyện khác (trong tỉnh Sơn La), Sau khi có ý kiến bằng 

văn bản của Sở Nội vụ; 

c) Quyết định điều động, tiếp nhận công chức cấp xã ra ngoài tỉnh và từ tỉnh khác 

đến sau khi có ý kiến bằng văn bản của Sở Nội vụ. 

1.2. Điều kiện xem xét việc điều động, tiếp nhận  

a) Chỉ áp dụng đối với công chức cấp xã theo quy định của pháp luật; 

b) Công chức không trong thời gian bị xem xét kỷ luật; 

c) Công chức đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan theo quy định 

của pháp luật về cán bộ, công chức; 

d) Công chức đã hết thời gian tập sự (có quyết định công nhận hết thời 

gian tập sự). 

1.3. Hồ sơ, quy trình điều động, tiếp nhận công chức cấp xã trong cùng 

một huyện 

a) Thành phần hồ sơ  

- Đơn xin chuyển công tác của công chức; 

- Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của Chủ tịch UBND cấp xã nơi sử 

dụng công chức; văn bản đồng ý tiếp nhận của Chủ tịch UBND cấp xã nơi công 

chức xin chuyển đến; 

- Bản sao Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức; bản sao 

các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp đƣợc đào tạo, bồi 

dƣỡng theo tiêu chuẩn của chức danh; 

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2C-BNV/2008 (ban hành kèm theo Quyết định 

số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của UBND xã nơi công 

tác trong thời gian 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp còn hiệu 

lực trong thời hạn ít nhất 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ. 
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b) Quy trình 

- Công chức có nhu cầu chuyển công tác lập đầy đủ hồ sơ theo quy định 

tại điểm a mục 1.3 khoản 1 Phụ lục này, gửi đến UBND huyện; 

- Sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ do công chức có nhu cầu chuyển công tác gửi 

đến, Chủ tịch UBND huyện quyết định điều động, tiếp nhận công chức cấp xã. 

1.4. Hồ sơ, quy trình điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ huyện này 

chuyển sang làm việc ở cấp xã huyện khác (giữa hai đơn vị cấp huyện trong tỉnh) 

a) Thành phần hồ sơ  

- Bao gồm toàn bộ hồ sơ đƣợc quy định tại điểm a mục 1.3 khoản 1 Phụ lục này; 

- Văn bản nhất trí cho chuyển công tác của Chủ tịch UBND cấp huyện nơi 

quản lý công chức cấp xã; 

- Văn bản nhất trí tiếp nhận của Chủ tịch UBND cấp huyện nơi công chức chuyển đến. 

b) Quy trình 

- Công chức có nhu cầu chuyển công tác lập đầy đủ hồ sơ theo quy định tại 

điểm a mục 1.4 khoản 1 Phụ lục này, gửi đến UBND huyện (qua phòng Nội vụ). 

- Sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, phòng Nội vụ tham mƣu cho Chủ tịch UBND 

huyện xin ý kiến Sở Nội vụ (văn bản đề nghị tiếp nhận phải thể hiện được số biên 

chế được giao, số biên chế thực hiện, cơ cấu chức danh công chức...). 

- Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở nội vụ, chủ tịch UBND huyện quyết 

định điều động, tiếp nhận công chức cấp xã . 

1.5. Hồ sơ, quy trình điều động, tiếp nhận công chức cấp xã ra ngoài tỉnh 

và từ tỉnh khác đến. 

a) Thành phần hồ sơ điều động công chức cấp xã ra ngoài tỉnh 

- Bao gồm toàn bộ hồ sơ đƣợc quy định tại điểm a mục 1.3 khoản 1 Phụ lục này. 

- Văn bản của Chủ tịch UBND huyện nơi quản lý công chức gửi Sở Nội vụ. 

- Sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định 

theo thẩm quyền. 

b) Thành phần hồ sơ đề nghị tiếp nhận công chức cấp xã từ tỉnh khác đến 

- Bao gồm toàn bộ hồ sơ đƣợc quy định tại điểm a mục 1.3 khoản 1 Phụ lục này. 

- Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân huyện nơi tiếp nhận công chức gửi 

Sở Nội vụ cho ý kiến (văn bản đề nghị tiếp nhận phải thể hiện được số biên chế 

được giao, số biên chế thực hiện, cơ cấu chức danh công chức...). 

- Sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định 

theo thẩm quyền. 

c) Quy trình thực hiện 

Chủ tịch UBND huyện nơi thực hiện việc điều động, tiếp nhận công chức cấp 

xã tiến hành lập hồ sơ, thủ tục theo quy định tại điểm a, b mục 1.5 khoản 1 Phụ lục 
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này, gửi Sở Nội vụ xem xét cho ý kiến về việc điều động, tiếp nhận công chức cấp 

xã. Căn cứ ý kiến bằng văn bản của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện quyết định 

điều động, tiếp nhận công chức cấp xã ra ngoài tỉnh và từ tỉnh khác đến. 

2. Điều động, bổ nhiệm đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã 

2.1. Thẩm quyền 

Chủ tịch UBND huyện quyết định việc điều động, bổ nhiệm công chức Chỉ 

huy trƣởng Quân sự cấp xã từ xã này sang làm việc ở xã khác trong nội huyện khi 

có đề nghị của Chủ tịch UBND xã tiếp nhận, Phòng Nội vụ huyện trao đổi, thống 

nhất với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện 

điều động, bổ nhiệm công chức Chỉ huy trƣởng Quân sự cấp xã.  

2.2. Điều kiện xem xét việc điều động, bổ nhiệm 

Thực hiện việc điều động, bổ nhiệm công chức Chỉ huy trƣởng Quân sự 

cấp xã phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Phụ lục 

này đồng thời đảm bảo các điều kiện theo quy định của ngành Quân sự (nếu có). 

2.3. Hồ sơ, thủ tục và quy trình điều động, bổ nhiệm công chức Chỉ huy 

trƣởng Quân sự cấp xã trong cùng một huyện 

a) Hồ sơ, thủ tục 

- Đơn xin chuyển công tác của công chức (01 bản chính); 

- Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của nơi sử dụng công chức; 

- Văn bản đồng ý tiếp nhận của Chủ tịch UBND cấp xã (đối với chức 

danh Chỉ huy trưởng quân sự) nơi công chức xin chuyển đến (01 bản chính); 

- Văn bản đề nghị của phòng Nội vụ trình Chủ tịch UBND điều động, bổ 

nhiệm công chức Chỉ huy trƣởng Quân sự cấp xã sau khi trao đổi, thống nhất 

với Ban Chỉ huy quân sự huyện (chức danh Chỉ huy trưởng quân sự) nơi sử 

dụng công chức và nơi công chức xin chuyển đến (01 bản chính); 

- Bản Quyết định bổ nhiệm; 

- Phiếu đánh giá công chức của năm gần nhất; 

- Bản các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp đƣợc 

đào tạo, bồi dƣỡng theo tiêu chuẩn của chức danh; 

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2C-BNV/2008 (ban hành kèm theo Quyết 

định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của UBND 

xã nơi công tác trong thời gian 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp còn hiệu 

lực trong thời hạn ít nhất 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ. 

b) Quy trình  
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- Công chức có nhu cầu chuyển công tác lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo 

quy định tại điểm a khoản 2.3 mục 2, Phụ lục này gửi đến UBND cấp huyện 

(qua Phòng Nội vụ); 

- Sau khi xem xét hồ sơ, thủ tục hợp lệ, phòng Nội vụ tham mƣu Chủ tịch 

UBND huyện quyết định điều động, bổ nhiệm công chức Chỉ huy trƣởng Quân 

sự cấp xã. 

3. Chế độ, chính sách đối với công chức cấp xã đƣợc điều động, tiếp nhận 

Công chức cấp xã đƣợc điều động, tiếp nhận đến làm việc ở các xã vùng 

dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn,... đã đƣợc 

cơ quan có thẩm quyền công nhận thì đƣợc hƣởng các chế độ, chính sách ƣu đãi 

theo quy định của pháp luật./. 
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Phụ lục 09 
QUY TRÌNH XẾP LƢƠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

 

1. Xếp lƣơng đối với cán bộ cấp xã 

1.1. Chủ tịch UBND huyện quyết định việc xếp lƣơng đối với cán bộ cấp xã 

theo quy định. Riêng đối với các trƣờng hợp lần đầu giữ chức vụ cán bộ chuyên 

trách cấp xã mà chƣa đƣợc xếp lƣơng theo ngạch hành chính, Chủ tịch UBND huyện 

có văn bản xin ý kiến Sở Nội vụ trƣớc khi quyết định xếp lƣơng theo thẩm quyền. 

1.2. Hồ sơ đề nghị xếp lƣơng 

a) Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định xếp lƣơng, gồm: 

- Tờ trình đề nghị xếp lƣơng của Chủ tịch UBND cấp xã; 

- Bản sao có chứng thực Quyết định hoặc Nghị quyết phê chuẩn kết quả 

bầu cử của cấp có thẩm quyền; 

- Bản sao có chứng thực Quyết định xếp lƣơng gần nhất. 

- Bản sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu số 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo 

Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ có 

xác nhận của UBND cấp xã nơi công tác (đối với các trường hợp xếp lương lần 

đầu (chưa xếp lương theo ngạch hành chính)) 

b) Hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ cho ý kiến xếp lƣơng lần đầu, gồm: 

- Tờ trình đề nghị xếp lƣơng của Chủ tịch UBND cấp huyện; 

- Bản sao có chứng thực Quyết định hoặc Nghị quyết phê chuẩn kết quả 

bầu cử của cấp có thẩm quyền; 

- Bản sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu số 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo 

Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ có 

xác nhận của UBND cấp xã nơi công tác; 

- Bản sao chứng thực trình độ chuyên môn đào tạo, trình độ lý luận chính trị. 

(Toàn bộ hồ sơ gửi bản PDF kèm theo Tờ trình qua hệ thống phần mềm VNPT) 

1.3. Trình tự, thủ tục xếp lƣơng 

- Chủ tịch UBND cấp xã có Tờ trình kèm theo hồ sơ đề nghị xếp lƣơng đối với 

cán bộ chuyên trách cấp xã gửi Chủ tịch UBND cấp huyện. Trƣờng hợp đề nghị xếp 

lƣơng lần đầu, Chủ tịch UBND cấp xã gửi 02 bộ hồ sơ (01 bộ lưu tại huyện, 01 bộ lưu 

tại Sở Nội vụ). 

- Kể từ ngày nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện 

quyết định xếp lƣơng đối với cán bộ chuyên trách cấp xã theo thẩm quyền hoặc 

có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ xem xét, cho ý kiến xếp lƣơng lần 

đầu đối với cán bộ chuyên trách cấp xã. Sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ, Chủ 
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tịch UBND cấp huyện thực hiện việc xếp lƣơng đối với cán bộ cấp xã giữa chức 

vụ lần đầu theo quy định. 

2. Xếp lƣơng đối với cán bộ, công chức cấp xã khi thay đổi về trình độ 

đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ 

2.1. Cán bộ, công chức chuyên trách cấp xã đề nghị chuyển xếp lƣơng nếu 

đảm bảo các điều kiện sau: 

- Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt. 

- Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc 

xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền. 

- Có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn trình độ đào tạo chuyên 

môn, nghiệp vụ hiện có. Riêng đối với công chức phải có trình độ chuyên môn phù 

hợp với vị trí hiện đang đảm nhiệm. 

2.2. Trình tự, thủ tục chuyển xếp lƣơng 

a) Cán bộ, công chức cấp xã khi có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, 

nghiệp vụ, nộp 02 bộ hồ sơ tại UBND cấp xã, thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị chuyển xếp lƣơng; 

- Bản sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức theo mẫu số 2c-BNV/2008 ban hành 

kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trƣởng Bộ Nội 

vụ có xác nhận của UBND cấp xã nơi công tác; 

- Bản nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức cấp xã trong vòng 12 tháng 

tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có xác nhận của ngƣời có thẩm quyền; 

- Bản sao có chứng thực quyết định xếp lƣơng hiện hƣởng; 

- Bản sao có chứng thực bằng chuyên môn 

b)  Sau khi nhận đƣợc hồ sơ đề nghị chuyển xếp lƣơng của cán bộ, công chức 

cấp xã; Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị chuyển xếp lƣơng 

gửi Chủ tịch UBND cấp huyện (qua phòng Nội vụ) xem xét, quyết định. 

c) Sau khi nhận đƣợc hồ sơ đề nghị chuyển xếp lƣơng của Chủ tịch UBND 

cấp xã, Phòng Nội vụ có trách nhiệm thẩm định và tham mƣu cho Chủ tịch UBND 

cấp huyện ra quyết định chuyển xếp lƣơng đối với cán bộ, công chức cấp xã 

(đồng thời gửi 01 bản về Sở Nội vụ)./. 
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Phụ lục số 10 
QUY TRÌNH NÂNG LƯ NG, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, HƯU TR ,  HEN THƯỞNG,    LUẬT, Đ O 

TẠO, BỒI DƯỠNG, QUẢN LÝ HỒ S  CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, L O ĐỘNG HỢP ĐỒNG 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

I. N NG BẬC LƢƠNG 

1. Thẩm quyền  

- Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định nâng bậc lƣơng thƣờng 

xuyên, phụ cấp thâm niên vƣợt khung đối với: Cán bộ, công chức, viên chức 

(CBCCVC) thuộc thẩm quyền bổ nhiệm và công chức, CBCC cấp xã thuộc thẩm 

quyền quản lý. Quyết định nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đối với CBCC, CBCC cấp 

xã, thuộc thẩm quyền quản lý (sau khi có ý kiến phê duyệt của Sở Nội vụ). 

- Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, đơn vị sự nghiệp 

công lập tự chủ quyết định nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên, nâng bậc lƣơng trƣớc 

thời hạn đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, trực thuộc 

UBND cấp huyện quyết định nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn (sau khi có ý kiến thẩm 

định của sở chủ quản, UBND cấp huyện), quyết định nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên 

đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Chi cục trƣởng quyết định nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên, nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn đối đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

2. Nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vƣợt khung 

Thực hiện theo Thông tƣ số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội 

vụ hƣớng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động. 

Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nâng bậc lƣơng thƣờng 

xuyên, phụ cấp thâm niên vƣợt khung có trách nhiệm trao đổi với cấp ủy, Ban 

Chấp hành công đoàn cùng cấp tiến hành họp bình xét danh sách CBCCVC đủ 

điều kiện nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vƣợt khung. 

Căn cứ kết quả họp bình xét:  

(1) Quyết định nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên, phụ cấp thâm niên vƣợt 

khung cho CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý. 

(2) Lập văn bản cùng hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định 

nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên, phụ cấp thâm niên vƣợt khung đối với CBCC 

thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan cấp trên. 

(3) Đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thƣờng vụ tỉnh ủy, 

Thƣờng trực tỉnh ủy, các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND 

tỉnh: Giám đốc sở, ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND cấp 

huyện gửi văn bản (kèm theo biên bản họp xét của cơ quan, đơn vị, có xác nhận của 

người đứng đầu, đại diện cấp ủy và BCH công đoàn cùng cấp; danh sách CBCC đề 
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nghị nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung theo mẫu số 11b, 

11c và bản sao quyết định nâng bậc lương thường xuyên, quyết định nâng phụ cấp thâm 

niên vượt khung gần nhất) về Sở Nội vụ để thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét 

quyết định.  

3. Nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ 

3.1. Điều kiện và chế độ đƣợc hƣởng 

Thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tƣ số 08/2013/TT-

BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ. 

Lƣu ý: Thời điểm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn: Tính đến ngày 31 

tháng 12 của năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở 

xuống để đƣợc nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên (theo quy định tại điểm a, khoản 1 

Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

thì đƣợc xét nâng một bậc lƣơng trƣớc thời hạn tối đa là 12 tháng. Nhƣ vậy thời 

điểm xét nâng lƣơng trƣớc thời hạn phải trƣớc thời điểm nâng lƣơng thƣờng 

xuyên của cá nhân tối thiểu 01 tháng và tối đa 6 tháng hoặc 9 tháng hoặc 12 

tháng (tùy theo số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn). 

Thời điểm tính hƣởng bậc lƣơng mới khi đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời 

hạn đƣợc tính từ ngày đủ để nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên theo quy định trừ đi 

số tháng đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn; thời gian nâng bậc lƣơng lần sau 

tính từ thời điểm hƣởng bậc lƣơng mới. 

3.2. Tỷ lệ nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

Tỷ lệ CBCCVC và ngƣời lao động đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập 

thành tích xuất sắc trong một năm không vƣợt quá 10% tổng số CBCCVC và ngƣời 

lao động (số có mặt) trong danh sách trả lƣơng của cơ quan, đơn vị tính đến ngày 

31/12 của năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn; danh sách trả lƣơng của cơ quan, 

đơn vị đƣợc xác định theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền giao biên chế (đối 

với CBCC) hoặc phê duyệt số lƣợng ngƣời làm việc (đối với viên chức). 

Cách tính tỷ lệ nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn: Cứ mỗi 10 ngƣời trong danh 

sách trả lƣơng (không tính số dư ra dưới 10 người sau khi lấy tổng số người trong 

danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị chia cho 10), cơ quan, đơn vị đƣợc xác 

định có 01 ngƣời đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc. 

a) Đối với cơ quan không có đơn vị trực thuộc có dƣới 10 ngƣời làm việc, chỉ thực 

hiện khi tổng số ngƣời làm việc cộng trong 2 hoặc 3 năm liên tiếp lớn hơn hoặc bằng 10. 

Ví dụ 1: Cơ quan A có 6 ngƣời làm việc thì sau 02 năm số ngƣời đƣợc 

nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn của cơ quan A là 01 ngƣời (10% của 6 + 6 = 12 

tương đương 01 người); 

Ví dụ 2: Cơ quan B có 4 ngƣời làm việc thì sau 03 năm số ngƣời đƣợc 

nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn của cơ quan B là 01 ngƣời (10% của 4 + 4 + 4 = 

12 tương đương 01 người). 
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Ví dụ 3: Năm 2019, cơ quan C có 17 ngƣời làm việc, lấy 17 chia cho 10 đƣợc 1 

dƣ 7 cơ quan C đƣợc 01 ngƣời đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn; năm 2020 cơ quan 

C vẫn có 17 ngƣời làm việc thì cơ quan C có 01 ngƣời đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời 

hạn, số dƣ 7 + 7 = 14 ≥ 10, cơ quan C có thêm 01 ngƣời, vậy năm 2020 cơ quan C đƣợc 

02 ngƣời đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn; đến năm 2021 lại tính nhƣ năm 2019. 

b) Đối với cơ quan có đơn vị trực thuộc: Trên cơ sở cách tính số ngƣời đƣợc 

nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn nhƣ điểm 3.1 nói trên, có văn bản thông báo giao 

thêm số ngƣời đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn cho đơn vị trực thuộc theo Điểm 

c Khoản 1 Điều 3 Thông tƣ số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ. 

Lƣu ý: Cộng cả số giao thêm, vẫn phải đảm bảo tổng số lƣợng ngƣời 

đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc không vƣợt quá tỷ 

lệ 10% tổng số ngƣời trong danh sách trả lƣơng (của cơ quan và các đơn vị trực 

thuộc) tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn thuộc 

phạm vi quản lý. 

Đến hết quý I của năm sau liền kề với năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời 

hạn, nếu cơ quan, đơn vị không thực hiện hết số ngƣời trong tỷ lệ đƣợc nâng bậc 

lƣơng trƣớc thời hạn của năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn, kể cả số ngƣời 

đƣợc cơ quan quản lý cấp trên giao thêm (nếu có) thì không đƣợc tính vào tỷ lệ 

nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc của các năm sau. 

3.4. Số lần nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn: Không thực hiện hai lần liên 

tiếp nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh. 

3.5. Xác định thành tích để xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

Thực hiện theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 3 Thông tƣ số 08/2013/TT-

BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, cụ thể: Thành tích để xét nâng bậc lƣơng trƣớc 

thời hạn đƣợc xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt 

đƣợc trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có 

yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và 

các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 

tháng 12 của năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn; tất cả các thành tích đạt đƣợc 

trƣớc ngày có quyết định nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm 

và 4 năm) này không đƣợc tính để xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn cho lần sau.  

3.6. Tiêu chuẩn cấp độ thành tích tƣơng ứng với thời gian đƣợc nâng bậc 

lƣơng trƣớc thời hạn 

Thực hiện nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn với 03 mức là: 12 tháng, 09 

tháng, 06 tháng ứng với mỗi cấp độ thành tích theo quy định tại Quyết định số 

21/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh. 

3.7. Bình xét, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc 

quyết định nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn theo phân cấp 

3.7.1. Đối với cán bộ, công chức 
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Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức họp để bình xét 

danh sách CBCC đủ điều kiện nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn theo số lƣợng cơ 

quan, đơn vị đƣợc thực hiện nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn trong năm; thành 

phần gồm: Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị; đại diện cấp ủy, đại diện BCH công 

đoàn cùng cấp, đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp (nếu có), lãnh đạo 

phụ trách bộ phận tham mƣu về công tác cán bộ.  

Căn cứ kết quả họp bình xét:  

- Trƣờng hợp thuộc thẩm quyền nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn của Giám 

đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện:  Giám đốc sở, chủ tịch UBND cấp huyện có 

văn bản (kèm theo biên bản họp xét của cơ quan, đơn vị, có xác nhận của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị, đại diện cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng 

cấp; danh sách CBCC đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn theo mẫu số 11a; 

bản sao chụp quyết định xếp lương gần nhất hoặc quyết định chuyển ngạch, nâng 

ngạch; bản sao chụp thành tích) gửi Sở Nội vụ phê duyệt. 

Căn cứ phê duyệt của Sở Nội vụ ban hành quyết định nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn cho CBCC. 

- Trƣờng hợp cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh ủy: Định 

kỳ năm 02 lần (đợt 1, từ ngày 01/02 đến 28/02; đợt 2, từ ngày 01/9 đến 30/9) giám 

đốc sở, chủ tịch UBND cấp huyện gửi 02 bộ hồ sơ (gồm văn bản đề nghị; biên bản 

họp xét của cơ quan, đơn vị, có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đại 

diện cấp ủy và BCH công đoàn cùng cấp; danh sách CBCC đề nghị nâng bậc lương 

trước thời hạn theo mẫu số 11a; bản chụp quyết định xếp lương gần nhất hoặc quyết 

định chuyển ngạch, nâng ngạch; bản sao chụp thành tích) về Sở Nội vụ tổng hợp, 

thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

- Trƣờng hợp CBCC thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh ủy, ủy quyền cho 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; trƣờng hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ 

tịch UBND tỉnh (không bao gồm các trường hợp thuộc thẩm quyền của Ban 

Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy): Định kỳ quý 01 lần (tháng cuối quý) 

Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện gửi hồ sơ về Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm 

định, trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

3.7.2. Đối với viên chức 

Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức họp để bình xét 

danh sách viên chức đủ điều kiện nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn theo số lƣợng 

cơ quan, đơn vị đƣợc thực hiện nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn trong năm; thành 

phần gồm: Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị; đại diện cấp ủy, đại diện BCH công 

đoàn cùng cấp, đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp (nếu có), lãnh đạo 

phụ trách bộ phận tham mƣu về công tác cán bộ.  

Căn cứ kết quả họp bình xét:  

a) Chi cục trƣởng quyết định nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn cho viên chức 

trực thuộc thẩm quyền quản lý; 
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b) Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn cho viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp. Trƣớc khi 

quyết định, lập văn bản gửi xin ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan nhƣ sau: 

- Sở quản lý đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở.  

- UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ) đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND cấp huyện, trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. 

- Lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với viên chức 

lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan cấp trên. 

c) Đơn vị sự nghiệp tự chủ: Căn cứ kết quả họp bình xét, ngƣời đứng đầu 

quyết định nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn cho viên chức thuộc thẩm quyền quản 

lý theo phân cấp; gửi văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với 

viên chức lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan cấp trên. 

- Trƣờng hợp viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh ủy: Định kỳ 

năm 02 lần (đợt 1, từ ngày 01/02 đến 28/02; đợt 2, từ ngày 01/9 đến 30/9) giám đốc 

sở, ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh gửi 02 bộ hồ sơ (gồm văn bản đề 

nghị; biên bản họp xét của cơ quan, đơn vị, có xác nhận của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị, đại diện cấp ủy và BCH công đoàn cùng cấp; danh sách viên chức đề 

nghị nâng bậc lương trước thời hạn theo mẫu số 11a; bản sao chụp quyết định xếp 

lương gần nhất hoặc quyết định chuyển ngạch, nâng ngạch; bản sao chụp thành 

tích) về Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

- Trƣờng hợp viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh ủy, ủy quyền 

cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; trƣờng hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của 

Chủ tịch UBND tỉnh (không bao gồm các trường hợp thuộc thẩm quyền của Ban 

Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy): Định kỳ quý 01 lần (tháng cuối quý) 

Giám đốc sở, ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh gửi hồ sơ về 

Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

4. Nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn khi có thông báo nghỉ hƣu 

4.1. CBCCVC đã có thông báo nghỉ hƣu theo quy định; đạt đủ 02 tiêu chuẩn 

tại Khoản 2 Điều 2 Thông tƣ số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ; 

chƣa xếp ở bậc lƣơng cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có 

thông báo nghỉ hƣu đến trƣớc ngày nghỉ hƣu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để 

đƣợc nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên theo quy định thì đƣợc nâng một bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn 12 tháng (không tính vào tỷ lệ 10% nâng bậc lương trước thời hạn 

hàng năm của đơn vị). 

4.2. Trƣờng hợp CBCCVC vừa thuộc đối tƣợng đƣợc xét nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối 

tƣợng đƣợc xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn khi có thông báo nghỉ hƣu, thì 

CBCCVC và ngƣời lao động đƣợc chọn một trong hai chế độ nâng bậc lƣơng trƣớc 

thời hạn. 

4.3. Đối với các trƣờng hợp thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh ủy, các 

chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các 
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sở,Chủ tịch UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh gửi văn bản 

(kèm theo biên bản họp xét của cơ quan, đơn vị, có xác nhận của người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị, đại diện cấp ủy và BCH công đoàn cùng cấp; danh sách đề 

nghị nâng bậc lương trước thời hạn theo mẫu; bản sao chụp quyết định xếp 

lương gần nhất; bản sao chụp thông báo nghỉ hưu của cơ quan có thẩm quyền) 

về Sở Nội vụ để thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.  

II. PHỤ CẤP 

1. Đối với công chức: Căn cứ hƣớng dẫn của các bộ, ngành trung ƣơng, 

của tỉnh, ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị cho CBCC hƣởng phụ cấp theo quy 

định của pháp luật. 

2. Đối với viên chức 

Căn cứ hƣớng dẫn của các bộ, ngành trung ƣơng về thực hiện các chế độ 

phụ cấp. Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp quyết định hoặc đề nghị cho viên 

chức hƣởng chế độ phụ cấp nhƣ sau: 

- Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh: Ngƣời đứng đầu quyết 

định cho hƣởng phụ cấp đối với viên chức thuộc đơn vị.  

- Đối với chi cục; đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, trực thuộc UBND huyện 

thì ngƣời đứng đầu quyết định cho hƣởng phụ cấp đối với viên chức thuộc đơn 

vị đối với các loại phụ cấp gồm: phụ cấp chức vụ, khu vực, độc hại, nguy hiểm, 

thâm niên nghề, trách nhiệm, ƣu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy, 

giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập.  

Đối với các loại phụ cấp khác trƣớc khi quyết định phải có phê duyệt lần 

đầu của giám đốc sở, chủ tịch UBND cấp huyện. 

III. HƢU TR  

1. Đối với cán bộ, công chức 

Căn cứ Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy 

định về thôi việc và nghỉ hƣu đối với công chức (gọi chung là Nghị định số 

46/2010/NĐ-CP) 

Trƣớc 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hƣu theo quy định, ngƣời có thẩm 

quyền ban hành thông báo nghỉ hƣu (theo mẫu tại phụ lục số 1, ban hành kèm 

theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP); trƣớc 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hƣu 

theo quy định, ban hành quyết định nghỉ hƣu hƣởng bảo hiểm xã hội đối với cán 

bộ, công chức (theo mẫu tại phụ lục số 2, ban hành kèm theo Nghị định số 

46/2010/NĐ-CP), cụ thể nhƣ sau: 

- Các trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Ban Thƣờng vụ tỉnh ủy, Thƣờng 

trực tỉnh ủy: Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện gửi văn bản (kèm bản sao Sổ 

bảo hiểm xã hội) về Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ (trước 15 ngày tính đến thời 

điểm thông báo nghỉ hưu) để trình Thƣờng trực tỉnh ủy thông báo thời điểm nghỉ 

hƣu đối với cán bộ, công chức. Căn cứ thông báo của Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tham 

mƣu giúp Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định nghỉ hƣu hƣởng bảo hiểm xã 

hội đối với cán bộ, công chức theo quy định. 
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- Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị: 

+ Ban hành thông báo thời điểm nghỉ hƣu đối với Chi cục trƣởng chi cục 

thuộc sở và tƣơng đƣơng; trƣớc 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hƣu theo quy 

định gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định nghỉ hƣu 

hƣởng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức. 

+ Ban hành thông báo thời điểm nghỉ hƣu và quyết định nghỉ hƣu hƣởng 

chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý.  

- Trƣởng phòng Nội vụ thông báo thời điểm nghỉ hƣu đối với cán bộ, 

công chức, cán bộ, công chức cấp xã (không bao gồm các trường hợp do huyện 

ủy, ban tổ chức cấp ủy huyện ủy thông báo). 

- Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định nghỉ hƣu đối với cán bộ, công 

chức, cán bộ, công chức cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý. 

2. Đối với viên chức 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.  

Trƣớc 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hƣu theo quy định, cơ quan, đơn 

vị ban hành thông báo nghỉ hƣu. Trƣớc 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hƣu 

theo quy định, cơ quan, đơn vị ban hành quyết định nghỉ hƣu hƣởng bảo hiểm xã 

hội đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Cụ thể nhƣ sau: 

- Các trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Ban Thƣờng vụ tỉnh ủy, Thƣờng 

trực tỉnh ủy: Giám đốc sở, ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh gửi 

văn bản (kèm bản sao Sổ bảo hiểm xã hội) về Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ 

(trước 15 ngày tính đến thời điểm thông báo nghỉ hưu) để trình Thƣờng trực tỉnh 

ủy thông báo thời điểm nghỉ hƣu đối với viên chức. Căn cứ thông báo của Tỉnh ủy, 

Sở Nội vụ tham mƣu giúp Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định nghỉ hƣu 

hƣởng bảo hiểm xã hội đối với viên chức theo quy định. 

- Giám đốc các sở, ngành: 

+ Ban hành thông báo thời điểm nghỉ hƣu đối với cấp trƣởng các đơn vị sự 

nghiệp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh; trƣớc 03 tháng tính đến 

thời điểm nghỉ hƣu theo quy định gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành quyết định nghỉ hƣu hƣởng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức. 

+ Ban hành thông báo thời điểm nghỉ hƣu và quyết định nghỉ hƣu hƣởng 

chế độ bảo hiểm xã hội đối với viên chức lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền bổ 

nhiệm của giám đốc sở theo quy định.  

- Chi cục trƣởng ban hành thông báo thời điểm nghỉ hƣu đối với công 

chức và thông báo thời điểm nghỉ hƣu, quyết định nghỉ hƣu hƣởng chế độ bảo 

hiểm xã hội đối với viên chức lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của 

Chi cục trƣởng và viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc chi cục. 

- Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, đơn vị sự nghiệp 

tự chủ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở ban hành thông báo thời điểm nghỉ 
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hƣu và quyết định nghỉ hƣu hƣởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với viên chức 

lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của ngƣời đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập và viên chức thuộc đơn vị. 

- Trƣởng phòng Nội vụ thông báo thời điểm nghỉ hƣu đối với công chức, 

viên chức lãnh đạo quản lý (không bao gồm các trường hợp do huyện ủy, ban tổ 

chức cấp ủy huyện ủy thông báo); trình chủ tịch UBND cấp huyện ban hành 

quyết định nghỉ hƣu đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý thuộc thẩm 

quyền bổ nhiệm của chủ tịch UBND cấp huyện. 

- Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện, trực thuộc 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện ban hành thông báo thời điểm nghỉ 

hƣu và ban hành quyết định nghỉ hƣu hƣởng bảo hiểm xã hội đối với viên chức 

thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp và viên chức 

thuộc đơn vị.  

IV.  HEN THƢỞNG 

Giám đốc sở, ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, chủ tịch UBND 

cấp huyện quyết định hoặc lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền khen thƣởng đối với 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Quy trình, thủ tục, hồ sơ, 

hình thức khen thƣởng, thực hiện theo hƣớng dẫn của Sở Nội vụ. 
V.    LUẬT 

Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện 

xử lý kỷ luật theo phân cấp. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 30/6), hàng năm (trước 

ngày 15/12), các sở, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp gửi báo cáo về Sở 

Nội vụ để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và báo cáo Bộ 

Nội vụ theo quy định. 

VI. ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG  

1. Đối với cán bộ, công chức 

1.1. Căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, chất lƣợng đội ngũ CBCC và 

CBCC cấp xã, tháng 01 hàng năm, cơ quan quản lý công chức (sở, UBND huyện) 

xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng CBCC, CBCC cấp xã phù hợp với chức năng 

nhiệm vụ đƣợc giao để triển khai thực hiện. 

1.2. Thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dƣỡng  

- Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cử đi đào tạo, bồi 

dƣỡng CBCC và CBCC cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý (trừ các lớp bồi 

dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên 

chính, cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị). 

- Các trƣờng hợp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thƣờng vụ tỉnh ủy tỉnh 

ủy, Thƣờng trực tỉnh ủy; các trƣờng hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch 

UBND tỉnh (không bao gồm các trường hợp thuộc Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường 

trực tỉnh ủy quản lý). Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện, thành phố gửi văn bản về 

Sở Nội vụ để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. 
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2. Đối với viên chức 

2.1. Căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chất lƣợng đội ngũ 

viên chức, tháng 01 hàng năm, các đơn vị sự nghiệp xây dựng kế hoạch đào tạo, 

bồi dƣỡng viên chức phù hợp với chức năng nhiệm vụ đƣợc giao, trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

2.2. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng 

- Chủ tịch cấp huyện phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng của các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan 

chuyên môn của UBND cấp huyện. 

- Giám đốc sở phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng của các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc. 

- Chi cục trƣởng và tƣơng đƣơng phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng 

của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

- Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp 

tự chủ xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng của đơn vị để triển khai thực hiện. 

2.3. Thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dƣỡng 

- Giám đốc sở; ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, đơn vị sự nghiệp 

công lập tự chủ; Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cử viên chức thuộc thẩm quyền 

đi đào tạo bồi dƣỡng (trừ các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên 

viên cao cấp, chuyên viên chính, cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị). 

- Các trƣờng hợp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thƣờng vụ tỉnh ủy tỉnh 

ủy, Thƣờng trực tỉnh ủy, các trƣờng hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch 

UBND tỉnh: Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện, ngƣời đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp gửi văn bản về Sở Nội vụ để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét 

quyết định. 

VII. QUẢN LÝ HỒ SƠ 

1. Quản lý hồ sơ công chức 

Việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thực hiện theo Thông tƣ số 11/2012/TT-

BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản 

lý hồ sơ công chức; Thông tƣ số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 11/2012/TT-BNV. Các cơ quan, đơn 

vị có trách nhiệm lập, quản lý và lƣu giữ hồ sơ công chức theo phân cấp quản lý. 

2. Quản lý hồ sơ viên chức 

Mẫu biểu quản lý hồ sơ viên chức đƣợc thực hiện theo Thông tƣ số 

07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống 

kê và quản lý hồ sơ viên chức. 

Các sở; chi cục và tƣơng đƣơng; đơn vị sự nghiệp; UBND huyện, thành phố 

có trách nhiệm lập, quản lý và lƣu giữ hồ sơ viên chức theo phân cấp quản lý./. 
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Phụ lục số 11 
QUY TRÌNH BỔ NHIỆM TRƢỞNG PHÕNG, PHÓ TRƢỞNG PHÕNG, CHI CỤC 

TRƢỞNG, PHÓ CHI CỤC TRƢỞNG THUỘC SỞ VÀ TƢƠNG ĐƢƠNG 

 (Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

Căn cứ nhu cầu công tác, tập thể lãnh đạo sở tổ chức họp thống nhất xin 

chủ trƣơng cấp ủy đảng cùng cấp về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý. 

Sau khi có văn bản đồng ý chủ trƣơng của cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan 

tổ chức thực hiện các bƣớc sau: 

Bƣớc 1. Họp tập thể lãnh đạo sở (lần 1) 

- Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc sở, Trƣởng bộ phận tham 

mƣu về công tác tổ chức cán bộ của sở. 

- Nội dung: Trên cơ sở chủ trƣơng bổ nhiệm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị 

và nguồn nhân sự trong quy hoạch, tập thể lãnh đạo thảo luận và đề xuất về cơ 

cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, danh sách nhân sự có trong quy hoạch còn 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu nhân sự.  

Kết quả thảo luận và đề xuất đƣợc ghi thành biên bản. 

Bƣớc 2. Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng 

- Thành phần gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc sở; Ban Thƣờng vụ đảng 

ủy sở hoặc cấp ủy cùng cấp; trƣởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc sở.  

- Nội dung: Thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy 

trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín 

(theo mẫu số 06a).  

Bƣớc 3. Họp tập thể lãnh đạo sở (lần 2) 

- Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc sở, Trƣởng bộ phận tham 

mƣu về công tác tổ chức cán bộ của sở. 

- Nội dung: Tập thể lãnh đạo, căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu 

cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của công chức; trên cơ sở kết quả giới thiệu 

nhân sự ở Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng, tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân 

sự bằng phiếu kín (mẫu số 06b).  

Bƣớc 4. Hội nghị cán bộ chủ chốt hoặc hội nghị công chức  

* Thành phần:  

- Đối với bổ nhiệm chức danh Trƣởng phòng, Phó trƣởng phòng thuộc sở:  

+ Cơ quan có từ 30 người trở lên: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, gồm: 

Giám đốc và các Phó Giám đốc sở; Ban Thƣờng vụ đảng ủy sở hoặc cấp ủy cùng 

cấp; trƣởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở; trƣởng các tổ chức đoàn thể của sở.  

+ Cơ quan có dưới 30 người: Tổ chức Hội nghị công chức, gồm toàn thể công 

chức thuộc các phòng chuyên môn của sở. 
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- Đối với bổ nhiệm chức danh Chi cục trƣởng, Phó Chi cục trƣởng  

+ Đối với Chi cục có từ 30 ngƣời trở lên: gồm tập thể lãnh đạo Chi cục, 

tập thể chi ủy cùng cấp; trƣởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc chi cục; trƣởng 

các tổ chức đoàn thể của Chi cục.  

+ Đối với Chi cục có dƣới 30 ngƣời: gồm toàn thể công chức của Chi cục. 

* Nội dung: 

- Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu và khả năng 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhân sự;  

- Thông báo danh sách nhân sự do tập thể lãnh đạo giới thiệu ở bƣớc 3; 

tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ƣu, khuyết điểm, 

mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển, dự kiến phân công công tác; 

- Ghi phiếu lấy ý kiến tín nhiệm đối với nhân sự (mẫu số 06b). 

* Nếu có những vấn đề mới nảy sinh thì tập thể lãnh đạo sở xem xét, kết 

luận và báo cáo xin ý kiến cấp ủy. 

Bƣớc 5. Họp tập thể lãnh đạo sở (lần 3) 

- Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc sở, Trƣởng bộ phận tham 

mƣu về công tác tổ chức cán bộ của sở. 

- Nội dung: Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị trƣớc; xác minh, kết 

luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); lấy ý kiến bằng văn bản của Ban Thƣờng 

vụ đảng ủy sở hoặc cấp ủy cùng cấp về nhân sự đƣợc bổ nhiệm; thảo luận, nhận xét, 

đánh giá và biểu quyết bằng phiếu kín (theo mẫu số 06b). 

Bƣớc 6. Hoàn thiện hồ sơ, gửi cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến 

Sở, ban, ngành gửi hồ sơ theo quy định, trình xin ý kiến Ban Cán sự đảng 

UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) đối với chức danh trƣởng phòng, Chi cục trƣởng và 

Phó Chi cục trƣởng; xin ý kiến Sở Nội vụ đối với chức danh Phó trƣởng phòng.  

Bƣớc 7. Ban hành Quyết định bổ nhiệm  

Giám đốc sở, ban, ngành ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh trƣởng 

phòng, Phó Chi cục trƣởng sau khi có ý kiến của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; 

Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó trƣởng phòng sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ 

(mẫu số 09). 

Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch ban hành quyết định bổ nhiệm đối với 

chức danh Chi cục trƣởng (mẫu số 09)./. 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Phụ lục số 12 
QUY TRÌNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM  

ĐỐC VÀ TƢƠNG ĐƢƠNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày  28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

Căn cứ nhu cầu công tác, lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở gửi văn 

bản xin ý kiến tập thể lãnh đạo sở về chủ trƣơng bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản 

lý; Tập thể lãnh đạo sở thống nhất gửi văn bản xin ý kiến Ban Thƣờng vụ đảng ủy 

sở hoặc cấp ủy cùng cấp. Sau khi có văn bản đồng ý chủ trƣơng của cấp ủy đảng, 

lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện các bƣớc sau: 

Bƣớc 1. Họp tập thể lãnh đạo (lần 1) 

- Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc sở, Trƣởng bộ phận tham 

mƣu về công tác tổ chức cán bộ của sở. 

- Nội dung: Thông báo chủ trƣơng của cấp ủy về việc bổ nhiệm lãnh đạo 

quản lý; thảo luận và đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu 

nhân sự, danh sách nhân sự có trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm đã đƣợc cấp 

có thẩm quyền phê duyệt còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu.  

Kết quả thảo luận và đề xuất đƣợc ghi thành biên bản. 

Bƣớc 2. Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng 

- Thành phần gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc sở; Ban Thƣờng vụ đảng 

ủy sở hoặc cấp ủy cùng cấp; trƣởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc sở.  

- Nội dung: Thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy 

trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín 

(theo mẫu số 06a).  

Bƣớc 3. Họp tập thể lãnh đạo sở (lần 2) 

- Thành phần: Giám đốc và các Phó giám đốc sở, Trƣởng bộ phận tham 

mƣu về công tác tổ chức cán bộ của sở. 

- Nội dung: nghe báo cáo và xem xét kết quả giới thiệu nguồn nhân sự của 

hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng. Tập thể lãnh đạo sở thảo luận và biểu quyết giới 

thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín (theo mẫu số 06b).  

Bƣớc 4. Hội nghị cán bộ chủ chốt hoặc hội nghị viên chức của đơn vị 

sự nghiệp và tƣơng đƣơng 

- Thành phần:  

+ Đối với đơn vị có từ 30 ngƣời trở lên: gồm tập thể lãnh đạo đơn vị, tập 

thể chi ủy cùng cấp; trƣởng, phó các đơn vị, trƣởng các tổ chức đoàn thể thuộc đơn 

vị sự nghiệp và tƣơng đƣơng.  

+ Đối với đơn vị có dƣới 30 ngƣời hoặc không có tổ chức cấu thành: toàn 

thể viên chức của đơn vị. 

- Nội dung: 
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+ Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu và khả 

năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhân sự;  

+ Thông báo danh sách nhân sự do tập thể lãnh đạo sở giới thiệu ở bƣớc 

3; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ƣu, khuyết 

điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển, dự kiến phân công công tác; 

+ Ghi phiếu lấy ý kiến tín nhiệm đối với nhân sự (theo mẫu số 06b). 

* Nếu có những vấn đề mới nảy sinh thì đơn vị báo cáo tập thể lãnh đạo 

sở xem xét, kết luận và báo cáo, xin ý kiến Đảng ủy sở. 

Bƣớc 5. Họp tập thể lãnh đạo sở (lần 3) 

- Thành phần: Giám đốc và các Phó giám đốc sở, Trƣởng bộ phận tham 

mƣu về công tác tổ chức cán bộ của sở. 

- Nội dung: Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị trƣớc; xác minh, kết 

luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); lấy ý kiến bằng văn bản của Ban Thƣờng 

vụ đảng ủy sở hoặc cấp ủy cùng cấp về nhân sự đƣợc bổ nhiệm; thảo luận, nhận xét, 

đánh giá và biểu quyết bằng phiếu kín (theo mẫu số 06b). 

Bƣớc 6. Gửi văn bản (kèm theo 01 bộ hồ sơ theo quy định) trình xin ý kiến 

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) đối với chức danh Giám đốc đơn vị; 

xin ý kiến Sở Nội vụ đối với chức danh Phó Giám đốc đơn vị.  

Bƣớc 7. Ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc đơn vị sau 

khi có ý kiến của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Quyết định bổ nhiệm chức danh 

Phó Giám đốc đơn vị sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ (mẫu số 09). 
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Phụ lục số 13 
QUY TRÌNH BỔ NHIỆM TRƢỞNG PHÕNG, PHÓ TRƢỞNG PHÕNG                    

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND TỈNH 
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày  28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

Căn cứ nhu cầu công tác, tập thể lãnh đạo đơn vị tổ chức họp thống nhất 

xin chủ trƣơng cấp ủy đảng cùng cấp về việc bổ nhiệm viên chức quản lý. Sau 

khi có văn bản đồng ý chủ trƣơng của cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan tổ chức 

thực hiện các bƣớc sau: 

Bƣớc 1. Họp tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 1) 

- Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc, Trƣởng bộ phận tham mƣu 

về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị. 

- Nội dung: Thông báo chủ trƣơng của cấp ủy về việc bổ nhiệm viên chức 

quản lý; thảo luận và đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới 

thiệu nhân sự, danh sách nhân sự có trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm đã 

đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu.  

Kết quả thảo luận và đề xuất đƣợc ghi thành biên bản. 

Bƣớc 2. Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng 

- Thành phần gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc; tập thể cấp ủy; trƣởng 

các đơn vị thuộc và trực thuộc đơn vị.  

- Nội dung: Thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy 

trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín 

(theo mẫu số 06a).  

Bƣớc 3. Họp tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 2) 

- Thành phần: Giám đốc và các Phó giám đốc, Trƣởng bộ phận tham mƣu 

về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị. 

- Nội dung: nghe báo cáo và xem xét kết quả giới thiệu nguồn nhân sự của 

hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng. Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận và biểu quyết 

giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín (theo mẫu số 06b).  

Bƣớc 4. Hội nghị cán bộ chủ chốt hoặc hội nghị viên chức của đơn vị 

- Thành phần:  

+ Đối với đơn vị có từ 30 ngƣời trở lên: gồm tập thể lãnh đạo, tập thể cấp ủy 

cùng cấp; trƣởng, phó các đơn vị thuộc đơn vị; trƣởng các tổ chức đoàn thể của đơn vị.  

+ Đối với đơn vị có dƣới 30 ngƣời hoặc không có tổ chức cấu thành: toàn 

thể viên chức của đơn vị. 

- Nội dung: 

+ Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu và khả 

năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhân sự;  
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+ Thông báo danh sách nhân sự do tập thể lãnh đạo sở giới thiệu ở bƣớc 

3; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ƣu, khuyết 

điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển, dự kiến phân công công tác; 

+ Ghi phiếu lấy ý kiến tín nhiệm đối với nhân sự (theo mẫu số 06b). 

* Nếu có những vấn đề mới nảy sinh thì đơn vị báo cáo, xin ý kiến cấp ủy. 

Bƣớc 5. Họp tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 3) 

- Thành phần: Giám đốc và các Phó giám đốc, Trƣởng bộ phận tham mƣu 

về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị. 

- Nội dung: Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị trƣớc; xác minh, 

kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); lấy ý kiến bằng văn bản của cấp ủy 

cùng cấp về nhân sự đƣợc bổ nhiệm; thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết 

bằng phiếu kín (theo mẫu số 06b). 

Bƣớc 6. Giám đốc đơn vị ban hành quyết định bổ nhiệm (mẫu số 09). 
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Phụ lục số 14 
QUY TRÌNH BỔ NHIỆM TRƢỞNG PHÕNG, PHÓ TRƢỞNG PHÕNG THUỘC CHI CỤC; 

TRƢỞNG PHÕNG, PHÓ TRƢỞNG PHÕNG VÀ TƢƠNG ĐƢƠNG THUỘC ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ;  

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày  28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

Căn cứ nhu cầu công tác, tập thể lãnh đạo Chi cục hoặc đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc sở tổ chức họp thống nhất xin chủ trƣơng Đảng ủy sở (đối với đơn vị 

sự nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy sở) hoặc xin ý kiến cấp ủy của 

đơn vị sự nghiệp (đối với đơn vị sự nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy 

khối các cơ quan tỉnh hoặc Đảng bộ huyện, thành phố) về việc bổ nhiệm viên 

chức quản lý. Sau khi có văn bản đồng ý chủ trƣơng của cấp ủy đảng, lãnh đạo 

cơ quan tổ chức thực hiện các bƣớc sau: 

Bƣớc 1. Họp tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị (lần 1) 

- Thành phần: 

+ Đối với Chi cục, gồm: Chi cục trƣởng và các Phó Chi cục trƣởng, 

Trƣởng bộ phận tham mƣu về công tác tổ chức cán bộ của Chi cục. 

+ Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Giám đốc và các Phó Giám 

đốc, Trƣởng bộ phận tham mƣu về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị. 

- Nội dung: Thông báo chủ trƣơng của cấp ủy về việc bổ nhiệm viên chức 

quản lý; thảo luận và đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới 

thiệu nhân sự, danh sách nhân sự có trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm đã 

đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu.  

Kết quả thảo luận và đề xuất đƣợc ghi thành biên bản. 

Bƣớc 2. Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng 

- Thành phần:  

+ Đối với Chi cục, gồm: Chi cục trƣởng và các Phó Chi cục trƣởng; tập 

thể cấp ủy đảng, trƣởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Chi cục.  

+ Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Giám đốc và các Phó Giám 

đốc; tập thể cấp ủy; trƣởng các đơn vị thuộc và trực thuộc đơn vị.  

- Nội dung: Thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy 

trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín 

(theo mẫu số 06a).  

Bƣớc 3. Họp tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị (lần 2) 

- Thành phần: Nhƣ bƣớc 1. 

- Nội dung: nghe báo cáo và xem xét kết quả giới thiệu nguồn nhân sự của 

hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng. Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận và biểu quyết 

giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín (theo mẫu số 06b).  
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Bƣớc 4. Hội nghị cán bộ chủ chốt hoặc hội nghị công chức (đối với Chi 

cục), Hội nghị viên chức (đối với đơn vị sự nghiệp) 

- Thành phần:  

+ Đối với Chi cục: có từ 30 ngƣời trở lên gồm tập thể lãnh đạo Chi cục, chi 

ủy cùng cấp; trƣởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc chi cục; trƣởng các tổ chức 

đoàn thể của chi cục; có dƣới 30 ngƣời hoặc không có tổ chức cấu thành, gồm 

toàn thể công chức của Chi cục. 

+ Đối với đơn vị sự nghiệp: có từ 30 ngƣời trở lên gồm tập thể lãnh đạo, 

tập thể cấp ủy cùng cấp; trƣởng, phó các đơn vị thuộc đơn vị; trƣởng các tổ chức 

đoàn thể của đơn vị;  có dƣới 30 ngƣời hoặc không có tổ chức cấu thành, gồm 

toàn thể viên chức của đơn vị. 

- Nội dung: 

+ Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu và khả 

năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhân sự;  

+ Thông báo danh sách nhân sự do tập thể lãnh đạo sở giới thiệu ở bƣớc 

3; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ƣu, khuyết 

điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển, dự kiến phân công công tác; 

+ Ghi phiếu lấy ý kiến tín nhiệm đối với nhân sự (theo mẫu số 06b). 

* Nếu có những vấn đề mới nảy sinh thì đơn vị báo cáo, xin ý kiến cấp ủy. 

Bƣớc 5. Họp tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị (lần 3) 

- Thành phần: Nhƣ bƣớc 1. 

- Nội dung: Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị trƣớc; xác minh, 

kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); lấy ý kiến bằng văn bản của Đảng 

ủy sở (đối với đơn vị sự nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy sở) hoặc ý 

kiến cấp ủy của đơn vị sự nghiệp (đối với đơn vị sự nghiệp có tổ chức đảng trực 

thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hoặc Đảng bộ huyện, thành phố); Báo cáo 

và xin ý kiến Giám đốc sở; thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết bằng 

phiếu kín (theo mẫu số 06b). Sau đó báo cáo, xin ý kiến Tập thể lãnh đạo Sở. 

Bƣớc 6. Hội nghị tập thể lãnh đạo sở  

- Thành phần: Giám đốc và các Phó Giám đốc, Trƣởng bộ phận tham mƣu 

về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị. 

- Nội dung: thảo luận, thống nhất và biểu quyết bằng phiếu kín (theo mẫu số 

06b). 

Bƣớc 7. Ban hành Quyết định bổ nhiệm  

Giám đốc sở ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh trƣởng phòng, Phó 

trƣởng phòng và tƣơng đƣơng trực thuộc Chi cục (mẫu số 09). 

Giám đốc đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở ban hành quyết định bổ nhiệm 

sau khi có ý kiến của Tập thể lãnh đạo sở (mẫu số 09). 
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Phụ lục số 15 
QUY TRÌNH BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  

LÃNH ĐẠO QUẢN L  ĐỐI VỚI NGUỒN NH N SỰ TỪ NƠI  HÁC 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày  28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

I. TRƢỜNG HỢP NH N SỰ DO ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT 

Căn cứ nhu cầu công tác, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, 

thống nhất về chủ trƣơng và chỉ đạo tiến hành một số công việc sau: 

Bƣớc 1. Gặp ngƣời đƣợc đề nghị bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về yêu cầu 

nhiệm vụ công tác. 

Bƣớc 2. Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị 

nơi ngƣời đƣợc đề nghị bổ nhiệm đang công tác về chủ trƣơng bổ nhiệm;  

Bƣớc 3. Lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, 

đơn vị nơi ngƣời đƣợc đề nghị bổ nhiệm đang công tác đối với nhân sự; 

Bƣớc 4. Nghiên cứu hồ sơ, xác minh lý lịch của ngƣời đƣợc đề nghị bổ 

nhiệm; tổ chức họp, thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng 

phiếu kín (theo mẫu số 06b). 

Bƣớc 5. Gửi văn bản (kèm theo 01 bộ hồ sơ theo quy định) xin ý kiến 

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) hoặc xin ý kiến Sở Nội vụ hoặc 

cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức (theo từng chức danh bổ nhiệm) 

Bƣớc 6. Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm theo 

thẩm quyền hoặc trình cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

II. TRƢỜNG HỢP NH N SỰ DO CƠ QUAN CẤP TRÊN CÓ THẨM QUYỀN 

DỰ  IẾN BỔ NHIỆM  

Bộ phận tham mƣu về tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm quyền dự kiến 

bổ nhiệm tiến hành một số công việc sau: 

Bƣớc 1. Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy của cơ quan, đơn 

vị tiếp nhận nhân sự về dự kiến bổ nhiệm. 

Bƣớc 2. Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang 

công tác về chủ trƣơng bổ nhiệm và lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo 

và cấp ủy; nghiên cứu hồ sơ, xác minh lý lịch. 

Bƣớc 3. Gặp nhân sự đƣợc dự kiến bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về yêu 

cầu nhiệm vụ công tác. 

Bƣớc 4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định về nhân sự. 

Bƣớc 5. Gửi văn bản (kèm theo 01 bộ hồ sơ theo quy định) xin ý kiến 

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) hoặc xin ý kiến Sở Nội vụ hoặc 

cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức (theo từng chức danh bổ nhiệm) 

Bƣớc 6. Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm 

quyền hoặc trình cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định (mẫu số 09). 
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Phụ lục số 16 
QUY TRÌNH BỔ NHIỆM LẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO QUẢN L  

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày  28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

 

Sau khi có thông báo của cấp có thẩm quyền về thực hiện quy trình xem 

xét bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức: bộ phận tham mƣu về công tác tổ 

chức cán bộ của cơ quan, đơn vị tham mƣu cho tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị 

tiến hành thực hiện quy trình bổ nhiệm lại nhƣ sau: 

Bƣớc 1. Gửi thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại đến công 

chức, viên chức lãnh đạo quản lý, để cá nhân làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá 

việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ (theo mẫu số 

05) gửi thủ trƣởng cơ quan, đơn vị. 

Bƣớc 2. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại 

- Thành phần: Thực hiện nhƣ quy định tại quy trình bổ nhiệm công 

chức,viên chức lãnh đạo, quản lý. 

- Trình tự thực hiện: Công chức, viên chức đƣợc xem xét để bổ nhiệm lại 

báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn 

giữ chức vụ; hội nghị tham gia góp ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín 

đối với viên chức đƣợc xem xét bổ nhiệm lại (theo mẫu số 06b). 

Bƣớc 3. Tổ chức Hội nghị Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị  

- Thành phần: Thực hiện nhƣ quy định tại quy trình bổ nhiệm công chức, 

viên chức lãnh đạo quản lý. 

- Trình tự thực hiện: Phân tích kết quả lấy phiếu ở hội nghị cán bộ chủ 

chốt hoặc hội nghị công chức, viên chức; xác minh, kết luận những vấn đề mới 

nảy sinh (nếu có); lấy ý kiến bằng văn bản của cấp ủy về nhân sự đƣợc đề nghị 

bổ nhiệm lại; Tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân 

sự bằng phiếu kín (theo mẫu số 06b).  

Bƣớc 4. Gửi văn bản (kèm theo 01 bộ hồ sơ theo quy định) xin ý kiến 

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) hoặc xin ý kiến Sở Nội vụ hoặc 

cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức (theo từng chức danh bổ nhiệm). 

Bƣớc 5. Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm lại theo 

thẩm quyền hoặc trình cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định (mẫu 

số 09).  
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Phụ lục số 17 
QUY TRÌNH BỔ NHIỆM LẠI  IỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP                                       

NHÀ NƢỚC CÓ 100% VỐN ĐIỀU LỆ 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày  28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

 

Chậm nhất 90 ngày trƣớc ngày hết thời hạn giữ chức vụ theo quy định, Sở 

Nội vụ trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cho ý kiến về việc thông báo thực 

hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với Kiểm soát viên. 

Sau khi có thông báo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, thực hiện quy 

trình bổ nhiệm lại đối với Kiểm soát viên, nhƣ sau: 

Bƣớc 1. Kiểm soát viên làm bản tự nhận xét, đánh giá kết quả, ƣu điểm, 

khuyết điểm, tồn tại, hạn chế của mình về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ 

trong thời gian giữ chức vụ, gửi Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ - cơ quan 

tham mƣu về công tác cán bộ); 

Bƣớc 2. Sở Nội vụ tham mƣu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức hội nghị 

lấy ý kiến đối với Kiểm soát viên đƣợc đề nghị bổ nhiệm lại. 

- Thành phần Hội nghị gồm: Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ; Chủ tịch Hội đồng 

thành viên hoặc Chủ tịch công ty (nơi Kiểm soát viên làm việc). 

- Nội dung: thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng 

phiếu kín (theo mẫu số 06b). 

Bƣớc 3. Sở Nội vụ tham mƣu cho Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành quyết 

định bổ nhiệm lại theo quy định (mẫu số 09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Phụ lục số 18 
QUY TRÌNH GIAO QUYỀN, GIAO PHỤ TRÁCH; 

TỪ CHỨC, THÔI GIỮ CHỨC VỤ VÀ MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày  28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

I. QUY TRÌNH GIAO QUYỀN, GIAO PHỤ TRÁCH 

1. Họp tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thống nhất chủ trƣơng;  

2. Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có văn bản xin ý cấp ủy cùng cấp. 

3. Cấp ủy cơ quan, đơn vị họp thống nhất chủ trƣơng và cho ý kiến bằng văn bản; 

4. Sau khi có ý kiến của cấp ủy, thủ trƣởng cơ quan, đơn vị quyết định 

giao phụ trách hoặc giao quyền cấp trƣởng theo phân cấp quản lý cán bộ hoặc 

trình cấp trên quyết định (đối với trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của cấp trên). 

II. QUY TRÌNH TỪ CHỨC, THÔI GIỮ CHỨC VỤ    

1. Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý có nguyện vọng từ chức, thôi 

giữ chức vụ, tự nguyện làm đơn xin từ chức, nêu rõ lý do xin từ chức, thôi giữ 

chức vụ gửi lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác; 

2. Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị họp thống nhất xin ý kiến cấp ủy cơ 

quan, đơn vị (có biên bản họp); 

3. Sau khi có ý kiến của cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị họp xem 

xét, quyết định (có biên bản họp); 

4. Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị xin ý kiến của các tổ chức đảng có 

liên quan theo phân cấp quản lý cán bộ; 

5. Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền 

quyết định cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý từ chức, thôi giữ chức vụ. 

III. QUY TRÌNH MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ 

1. Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị họp thống nhất xin ý kiến cấp ủy cơ 

quan, đơn vị; 

2. Sau khi có ý kiến của cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị họp xem 

xét, quyết định (có biên bản họp); 

3. Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị xin ý kiến của các tổ chức đảng có 

liên quan theo phân cấp quản lý cán bộ; 

4. Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền 

quyết định mi n nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (mẫu số 09)./. 
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Phụ lục 19 
HỒ SƠ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI,  ÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ,  

TỪ CHỨC, THÔI GIỮ CHỨC VỤ 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1384/HD-SNV ngày  28/7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

I. HỒ SƠ BỔ NHIỆM  

1. Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm của cơ quan, đơn 

vị (mẫu số 02). 

2. Bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo biên bản kiểm phiếu ở các 

bƣớc trong quy trình thực hiện bổ nhiệm cán bộ (mẫu số 06a, 06b,07,08). 

3. Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo Mẫu số 2C-BNV/2008, có xác 

nhận của cơ quan trực tiếp quản lý, có dán ảnh màu khổ 4 x 6 chụp trong thời 

gian không quá 6 tháng. 

4. Bản tự nhận xét đánh giá của cá nhân trong 03 năm công tác gần 

nhất (mẫu số 03). 

5. Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan về phẩm chất đạo đức, lối 

sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực 

hiện chức trách, nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất (mẫu số 04). 

6. Nhận xét của cấp uỷ chi bộ nơi cƣ trú đối với bản thân và gia đình. 

7. Kết luận của cấp có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị. 

8. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định. 

9. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu 

chuẩn chức danh bổ nhiệm. Trƣờng hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở 

giáo dục nƣớc ngoài cấp thì phải đƣợc công nhận tại Việt Nam theo quy định. 

10. Giấy chứng nhận khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền trong 

thời hạn 06 tháng. 

11.Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ 

quan, đơn vị. 

II. HỒ SƠ BỔ NHIỆM LẠI 

1. Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm của cơ quan, đơn 

vị (mẫu số 01). 

2. Bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo biên bản kiểm phiếu ở các 

bƣớc trong quy trình thực hiện bổ nhiệm lại cán bộ (mẫu số 06a, 06b,07,08). 

3. Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo Mẫu số 2C-BNV/2008, có xác 

nhận của cơ quan trực tiếp quản lý, có dán ảnh màu khổ 4 x 6 chụp trong thời 

gian không quá 6 tháng. 

4. Bản tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời 

hạn giữ chức vụ (mẫu số 03). 



59 

 

5. Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan về phẩm chất đạo đức, lối 

sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực 

hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ (mẫu số 04). 

6. Nhận xét của cấp uỷ chi bộ nơi cƣ trú đối với bản thân và gia đình. 

7. Kết luận của cấp có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị . 

8. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 

9. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu 

chuẩn chức danh bổ nhiệm. Trƣờng hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở 

giáo dục nƣớc ngoài cấp thì phải đƣợc công nhận tại Việt Nam theo quy định. 

10. Giấy chứng nhận khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền trong 

thời hạn 06 tháng. 

III. HỒ SƠ  ÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ 

1. Tờ trình đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến 

khi đủ tuổi nghỉ hƣu của cơ quan, đơn vị (mẫu số 01). 

2. Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. 

(mẫu số 06a, 06b,07,08). 

3. Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu số 2C-BNV/2008, có xác 

nhận của cơ quan trực tiếp quản lý, có dán ảnh màu khổ 4 x 6 chụp trong thời 

gian không quá 6 tháng. 

4. Bản tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời 

hạn giữ chức vụ (mẫu số 03). 

5. Kết luận của cấp có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị. 

6. Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan về phẩm chất đạo đức, lối 

sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực 

hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ (mẫu số 04). 

7. Nhận xét của cấp uỷ chi bộ nơi cƣ trú đối với bản thân và gia đình. 

8. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định. 

9. Giấy chứng nhận khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền trong 

thời hạn 06 tháng. 

IV. HỒ SƠ TỪ CHỨC, THÔI GIỮ CHỨC VỤ, MIỄN NHIỆM 

1. Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, nêu rõ lý do, 

trích ngang lý lịch (trƣờng hợp thuộc thẩm quyền quyết định của cấp trên). 

2. Đơn xin từ chức, thôi giữ chức vụ của công chức, viên chức lãnh đạo, 

quản lý đối với trƣờng hợp công chức, viên chức lãnh đạo quản lý xin từ chức, 

thôi giữ chức vụ. 

3. Biên bản họp của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. 

4. Văn bản cho ý kiến của cấp ủy cơ quan, đơn vị./. 
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Mẫu số 01 

 

Tên cơ quan, đơn vị............... 

 

Số ……/TTr-……. 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La,  ngày … tháng …  năm … 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin chủ trƣơng bổ nhiệm ..................... 

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức/ Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày  26 tháng 5 năm 2021 

của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh ........ quy định tại Quyết định 

số....... ngày......./......../........ 

Căn cứ quy hoạch cán bộ ... ……………… nhiệm kỳ ….……… đã đƣợc 

..............  phê duyệt (.......... số ........... ngày .... tháng .... năm ......). 

Căn cứ nhu cầu thực ti n của cơ quan, đơn vị.... 

......... kính trình........ xem xét, cho chủ trƣơng về việc bổ nhiệm ........ cụ 

thể nhƣ sau: 

 1. Cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị hiện nay: ............... (nêu rõ theo 

quy định số lƣợng cấp trƣởng, cấp phó ? 

2. Vị trí, chức danh cần bổ nhiệm: ................................................ 

3. Dự kiến phân công công tác đối với nhân sự đƣợc bổ nhiệm:............ 

4. Đề xuất nguồn nhân sự : tại chỗ hay nhân sự từ nơi khác?................... 

Kính trình ......................................... xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 

- .................; 

- Lƣu,...... 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

 

Tên cơ quan, đơn vị............... 

 

Số ……/TTr-……. 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La,  ngày … tháng …  năm … 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị bổ nhiệm (hoặc bổ nhiệm lại) giữ chức ................... 

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức/ Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày  26 tháng 5 năm 2021 

của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh ........ quy định tại Quyết định số... 

ngày..../...../...... 

Căn cứ  (văn bản đồng ý chủ trƣơng của cấp có thẩm quyền)..................... 

về công tác cán bộ; quy hoạch cán bộ chức danh …………… nhiệm kỳ ….… đã 

đƣợc ..............  phê duyệt (.......... số ........... ngày .... tháng .... năm ......). 

Tập thể lãnh đạo .................. đã họp, thảo luận, thống nhất và thực hiện 

đầy đủ các bƣớc trong quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo hƣớng dẫn số .... ... 

ngày.../..../.... của Sở Nội vụ về thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công 

chức, viên chức lãnh đạo quản lý. Kính trình ...................... xem xét, cho ý kiến 

về việc bổ nhiệm (bổ nhiệm lại) chức 

danh..........................................................................., cụ thể nhƣ sau: 

Đề nghị bổ nhiệm (hoặc bổ nhiệm lại) giữ chức vụ..........đối với ông 

(bà).................. 

- Sinh ngày ......... tháng ................. năm ................. 

- Dân tộc: ........................................................................................         

- Quê quán: ...................................................................................... 

- Chỗ ở hiện nay: ............................................................................ 

- Trình độ học vấn: .......................................... 

- Trình độ chuyên môn: .................................................................. 

- Trình độ lý luận chính trị: ............................................................  

- Trình độ quản lý Nhà nƣớc: ......................................................... 
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- Ngoại ngữ: .................................................................................... 

- Trình độ tin học: ......................................................................... 

- Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số: ............................................... 

- Chức danh nghề nghiệp: ......................... mã ngạch ....................... 

- Thời gian bắt đầu tham gia công tác: ................................................. 

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ................................................... 

- Chức vụ đảm nhận hiện nay: ............................... (Quyết định bổ nhiệm 

số.........., ngày...... tháng ......năm.......). 

- Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ (03 năm đối với bổ 

nhiệm, thời gian giữ chức vụ đối với bổ nhiệm lại). 

*  ết quả giới thiệu và tín nhiệm tại các hội nghị 

- Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng:..../... phiếu đồng ý giới thiệu; ..../... 

phiếu không đồng ý giới thiệu; 

- Hội nghị cán bộ chủ chốt:.../.. phiếu nhất trí;.../.. phiếu không nhất trí;  

- Hội nghị tập thể lãnh đạo:.../... phiếu nhất trí; ../.. phiếu không nhất trí;  

- Ý kiến của các tổ chức có liên quan (nếu có). 

(Gửi kèm theo biên bản các hội nghị và hồ sơ nhân sự đề nghị bổ nhiệm/bổ 

nhiệm lại). 

Kính trình ......................................... xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 

- .................; 

- Sở Nội vụ; 

- Lƣu,...... 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CÁ NH N 

 

Họ và tên: ............................................................................................... 

Chức vụ:................................................................................................... 

Đơn vị công tác:....................................................................................... 

Chức vụ đảng, đoàn thể: .......................................................................... 

Nhiệm vụ đƣợc phân công:....................................................................... 

Tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của bản thân nhƣ sau: 

I.  ẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƢỢC GIAO 

1. Việc chấp hành đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nƣớc 

2. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc 

3. Về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

4. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao (trong 03 năm gần nhất đối với 

bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ; trong thời gian giữ chức vụ đối với bổ nhiệm lại). 

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ 

6. Năng lực lãnh đạo, quản lý, tập hợp, đoàn kết, quy tụ cán bộ. 

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đƣợc giao lãnh đạo, quản 

lý (Đối với chức danh lãnh đạo, quản lý). 

II.  ẾT QUẢ PH N LOẠI CÔNG CHỨC/VIÊN CHỨC  

Thống kê kết quả phân loại công chức, viên chức theo từng năm trong thời gian 

giữ chức vụ hoặc trong 03 năm liền kề đối với công chức, viên chức không giữ 

chức vụ.  

III.    LUẬT  

Kê khai các hình thức bị kỷ luật (nếu có)trong suốt thời gian công tác.  

 IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Tóm tắt ƣu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội của cá nhân. 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ 
…….., ngày    tháng    năm ….. 

NGƢỜI TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 04 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  ………., ngày ……. tháng …… năm …… 

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO 

Đối với công chức, viên chức đề nghị bổ nhiệm (hoạc bổ nhiệm lại) 

 

Tập thể lãnh đạo ......................... thống nhất đánh giá, nhận xét đối với ông 

(bà):.......................................... - (chức vụ)........................................ nhƣ sau: 

I. VỀ ƢU ĐIỂM 

1. Việc chấp hành đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nƣớc 

2. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc 

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ 

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ 

6. Năng lực lãnh đạo, quản lý, tập hợp, đoàn kết, quy tụ cán bộ. 

7. Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở cơ quan, đơn vị. 

II.  HUYẾT ĐIỂM, TỒN TẠI 

III.  ẾT LUẬN CHUNG 

1. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu nổi trội. 

2. Về đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại. 

3. Về khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

4. Về triển vọng và chiều hƣớng phát triển. 

5. Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm (03 năm gần 

nhất đối với bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ; trong thời gian giữ chức vụ đối với 

bổ nhiệm lại). 

 

   THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 05 

 

Tên cơ quan, đơn vị ... .......... 

 

Số: ................... 

V/v thông báo bổ nhiệm lại                      

công chức/viên chức lãnh đạo,                     

quản lý 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

……………, ngày …. tháng …. năm …… 

 

Kính gửi: ……………………………….. 

 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày  26 tháng 5 năm 2021 

của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Sơn La; Công văn 

số   /UBND-NC ngày   /6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông báo thực 

hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. 

Qua theo dõi, rà soát các cá nhân thuộc đối tƣợng đề nghị xem xét thực 

hiện quy trình bổ nhiệm lại theo quy định, Giám đốc Sở.... thông báo: 

Ông/bà: .............., đƣợc bổ nhiệm giữ chức vụ ....... trong thời hạn 05 

năm, kể từ ngày ...... đến ngày..........theo Quyết định số .../QĐ-.... ngày .... của 

Giám đốc ......... .đã đến thời điểm xem xét thực hiện quy trình bổ nhiệm lại. 

 Giám đốc Sở.... thông báo để ông/bà....... biết và thực hiện. 

Đề nghị ............. tiến hành thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại theo 

đúng quy định tại Hƣớng dẫn số ..../HD-SNV của Sở Nội vụ và gửi hồ sơ về 

..... trƣớc ngày ....... để tiến hành các thủ tục tiếp theo./. 

 

Nơi nhận: 

- .................; 

- Lƣu,...... 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06a 

 

……………  SƠN LA
 

Tên cơ quan, đơn vị ............. 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

……………, ngày …. tháng …. năm …… 
 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

Giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý 

Tại Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng 

 

 

Căn cứ quy hoạch cán bộ, nhu cầu công tác, phẩm chất đạo đức và năng 

lực cán bộ, Tập thể lãnh đạo ……..................…...… dự kiến đề nghị bổ 

nhiệm  …...…...........................  trong số các ông (bà) có tên sau đây có trong 

danh sách quy hoạch giới thiệu bổ nhiệm đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt 

còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu bổ nhiệm giữ các chức vụ: 

......................................................... 

1. Đề nghị ông (bà) cho biết ý kiến của mình: 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

hiện nay 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác   đề nghị  

bổ nhiệm/bổ 

nhiệm lại 

Đồng ý 

giới 

thiệu 

Không 

đồng ý 

giới 

thiệu 

01 ....... ........ ....... ........ ........ ........ 

02       

03       

Ghi chú: Ông (bà) đồng ý hoặc không đồng ý ai thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. 

 

2. Đề xuất giới thiệu nhân sự khác hoặc có ý kiến khác  

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

                                                                                     (Không phải ký tên) 
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Mẫu số 06b 

 

…………  SƠN LA
 

Tên cơ quan, đơn vị ... .......... 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

……………, ngày …. tháng …. năm …… 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm (bổ nhiệm lại) chức vụ lãnh đạo, quản lý 

Tại Hội nghị ..................................... 

 

 

Căn cứ quy hoạch cán bộ, nhu cầu công tác, phẩm chất đạo đức và năng lực của 

cán bộ; kết quả giới thiệu nguồn nhân sự đề nghị bổ nhiệm (hoặc kết quả biểu quyết đề 

nghị bổ nhiệm lại) tại hội nghị ................. ngày .........…..,Tập thể lãnh đạo 

........................ lấy ý kiến tín nhiệm đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm/bổ nhiệm lại giữ 

chức vụ................................................................. 

     1. Đề nghị ông (bà) cho biết ý kiến của mình: 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

hiện nay 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác   đề nghị  

bổ nhiệm/bổ 

nhiệm lại 

Nhất trí  
Không  

nhất trí  

....... ....... ........ ....... ........ ........ ........ 

       

 

2. Ý kiến khác  

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

Ghi chú: Ông (bà) nhất trí hoặc không nhất trí đề nghị bổ nhiệm/bổ nhiệm lại 

thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. 

 

 (Không phải ký tên) 
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Mẫu số 07 

 

……………  SƠN LA
 

Tên cơ quan, đơn vị ... .......... 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

……………, ngày …. tháng …. năm …… 

 

BIÊN BẢN  IỂM PHIẾU 

................................... 

(Tại hội nghị ..........................) 
 

Vào hồi …….. ngày ................., tại ……………., Tập thể lãnh đạo ......... đã tổ 

chức Hội nghị ……………..................giới thiệu nhân sự (hoặc lấy tín nhiệm) bổ 

nhiệm (hoặc bổ nhiệm lại) giữ chức ……………….................................... 

I. Tổng số triệu tập: ............; có mặt: …….......…; vắng mặt ……............... 

Chủ toạ hội nghị: ………………………….........………... 

Thƣ ký hội nghị: ……………………..........……………… 

II. Tổ kiểm phiếu gồm: 

1. Ông (bà) ……………………….....................…...……………………… 

2. Ông (bà) ……………………….....................…....……………………… 

3. Ông (bà) ……………………….................……………………………… 

III. Kết quả kiểm phiếu:  

- Số phiếu phát ra ...................... phiếu. 

- Số phiếu thu về ....................... phiếu. 

Kết quả cụ thể: 

1. Giới thiệu (hoặc tín nhiệm) ông (bà) ..............................................., bổ nhiệm 

(bổ nhiệm lại) giữ chức ..................................................................................... 

- Số phiếu hợp lệ ........................ phiếu. 

- Số phiếu không hợp lệ ............. phiếu. 

- Số phiếu đồng ý.........../…… phiếu =  .........% 

- Số phiếu không đồng ý........../...….. phiếu =  .........% 

2. Giới thiệu (hoặc tín nhiệm) ông (bà) ..............................................., bổ nhiệm 

(bổ nhiệm lại) giữ chức ..................................................................................... 

- Số phiếu hợp lệ ........................ phiếu. 

- Số phiếu không hợp lệ ............. phiếu. 

- Số phiếu đồng ý.........../…… phiếu =  .........% 

- Số phiếu không đồng ý........../...….. phiếu =  .........% 

................................................................................................................. 

3. Ý kiến khác hoặc đề xuất nhân sự khác (trong hội nghị về giới thiệu nhân sự 

bổ nhiệm): ....................................................... 

Biên bản đƣợc lập thành 03 bản; 01 bản lƣu hồ sơ Hội nghị, 01 bản gửi kèm hồ 

sơ đề nghị bổ nhiệm (bổ nhiệm lại), 01 bản lƣu tại bộ phận tham mƣu về công tác tổ 

chức và cán bộ cơ quan, đơn vị./. 
 

THƢ    TỔ TRƢỞNG                                   

TỔ  IỂM PHIẾU 

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ  

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 08 

 

……………  SƠN LA
 

Tên cơ quan, đơn vị ... .......... 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

……………, ngày …. tháng …. năm …… 

 

BẢN TỔNG HỢP  ẾT QUẢ  IỂM PHIẾU  

Tại các hội nghị công tác cán bộ  
Bổ nhiệm (bổ nhiệm lại) giữ chức.... đối với ông (bà)................................. 

 

 

I. HỘI NGHỊ TẬP THỂ LÃNH ĐẠO MỞ RỘNG 

1. Tổng số triệu tập: ............; có mặt: …….......…; vắng mặt ……............... 

2. Kết quả kiểm phiếu:  

- Số phiếu phát ra ...................... phiếu;  Số phiếu thu về ....................... phiếu. 

- Số phiếu hợp lệ ........................ phiếu; Số phiếu không hợp lệ ............. phiếu. 

- Số phiếu đồng ý.........../…… phiếu =  .........% 

- Số phiếu không đồng ý........../...….. phiếu =  .........% 

3. Ý kiến khác hoặc đề xuất nhân sự khác: ....................................................... 

II. HỘI NGHỊ TẬP THỂ LÃNH ĐẠO (lần 2) 

1. Tổng số triệu tập: ............; có mặt: …….......…; vắng mặt ……............... 

2. Kết quả kiểm phiếu:  

- Số phiếu phát ra ...................... phiếu;  Số phiếu thu về ....................... phiếu. 

- Số phiếu hợp lệ ........................ phiếu; Số phiếu không hợp lệ ............. phiếu. 

- Số phiếu đồng ý.........../…… phiếu =  .........% 

- Số phiếu không đồng ý........../...….. phiếu =  .........% 

3. Ý kiến khác hoặc đề xuất nhân sự khác: ....................................................... 

III. HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT/CÔNG CHỨC/VIÊN CHỨC 

1. Tổng số triệu tập: ............; có mặt: …….......…; vắng mặt ……............... 

2. Kết quả kiểm phiếu:  

- Số phiếu phát ra ...................... phiếu;  Số phiếu thu về ....................... phiếu. 

- Số phiếu hợp lệ ........................ phiếu; Số phiếu không hợp lệ ............. phiếu. 

- Số phiếu đồng ý.........../…… phiếu =  .........% 

- Số phiếu không đồng ý........../...….. phiếu =  .........% 

3. Ý kiến khác hoặc đề xuất nhân sự khác: ....................................................... 

IV. HỘI NGHỊ TẬP THỂ LÃNH ĐẠO (lần 3) 

1. Tổng số triệu tập: ............; có mặt: …….......…; vắng mặt ……............... 

2. Kết quả kiểm phiếu:  

- Số phiếu phát ra ...................... phiếu;  Số phiếu thu về ....................... phiếu. 

- Số phiếu hợp lệ ........................ phiếu; Số phiếu không hợp lệ ............. phiếu. 

- Số phiếu đồng ý.........../…… phiếu =  .........% 

- Số phiếu không đồng ý........../...….. phiếu =  .........% 

3. Ý kiến khác hoặc đề xuất nhân sự khác: ....................................................... 
 

NGƢỜI TỔNG HỢP  THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 09 

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                             

Số:     /QĐ-......                Sơn La, ngày       tháng      năm 20..... 
 

QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc bổ nhiệm (bổ nhiệm lại) ...................... 

 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 

Căn cứ Luật ..................................................... 

Căn cứ Nghị định .........................................  

Căn cứ Quyết định .................. của UBND tỉnh ...................... 

................................................................. 

Theo đề nghị của ........... tại Tờ trình số .../TTr-... ngày .. tháng .. năm ..., 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm ông/bà........    , sinh ngày ... tháng ... năm ....   

Chức vụ, đơn vị công tác: ..... 

Nay giữ chức ............................ 

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ là ... năm, kể từ ngày .... tháng ... năm ... 

đến ngày ... tháng ... năm ..... Lƣơng và các khoản phụ cấp của .............. thực 

hiện theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ..................., ................................................ Thủ 

trƣởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà)............................................ chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- .....................................; 

- ....................................; 

- Nhƣ Điều 3; 

- Lƣu VT,......, .........b. 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(ký, họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 10 

 

..................... SƠN LA 

ĐƠN VỊ......... 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                             

Số:        /QĐ-................              Sơn La, ngày       tháng      năm 20..... 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bổ nhiệm kế toán trƣởng (phụ trách kế toán)  

 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 Căn cứ ………………………….; 

 Căn cứ Luật kế toán năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số Điều của Luật kế toán; 

Căn cứ Thông tƣ số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ 

về việc hƣớng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, mi n nhiệm, thay 

thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trƣởng, phụ trách kế toán của các 

đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nƣớc ; 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày  26 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập, doanh nghiệp nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của ……. tại Tờ trình số    /TTr-… ngày  tháng  năm .... 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm ông (bà): ............................................. 

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................... 

Đơn vị công tác: ....................................................................... 

Nay bổ nhiệm kế toán trƣởng (phụ trách kế toán), đơn vị ............................. 

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày... tháng... năm đến ngày... 

tháng... năm. Phụ cấp trách nhiệm công việc Kế toán trƣởng (phụ trách nhiệm kế toán) 

của ông (bà) ……...... thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc. 

Điều 3. Chánh Văn phòng  …………………….;  Thủ trƣởng các đơn vị có liên 

quan và ông (bà)  ………… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- .....................................; 

- ....................................; 

- Nhƣ Điều 3; 

- Lƣu VT,......, .........b. 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

(ký, họ tên, đóng dấu) 
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 Mấu số 11a 

Cơ quan, đơn vị……………….… 

…………………………….……… 

 

 

DANH SÁCH N NG BẬC LƢƠNG TRƢỚC THỜI HẠN DO 

LẬP THÀNH T CH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

( hoặc có thông báo nghỉ hưu) 

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM……..… 

(Kèm theo……….  số:… .. /…….. ngày …… tháng…… năm …… của …(đơn vị) 

 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động có mặt tại thời điêm bình xét:…………………….ngƣời   

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động đã đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn (chỉ tính của năm bình xét):……………………..ngƣời 

Mẫu số 11c 

TT Họ và tên 
Chức vụ, chức danh, 

đơn vị công tác 

Năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

Mã ngạch 

Mức lƣơng hiện hƣởng 
Bậc, hệ số lƣơng mới để xếp 

trƣớc thời hạn 
Thành tích 

đƣợc khen 

thƣởng 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Bậc 

lƣơng 

Hệ số 

lƣơng 

Thời gian 

tính để xếp 

lƣơng 

Bậc 

lƣơng 

Hệ số 

lƣơng 

Thời gian 

tính hƣởng 

và tính để 

xếp lƣơng 

 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12  13 

I Nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 12 tháng             

1 …              

… …              

II Nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 9 tháng             

1 …              

… …              

III Nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 6 tháng             

1 …              

… …              

 

 ..........., ngày........tháng........năm...... 

Thủ trƣởng cơ quan, đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 
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 Mẫu số 11b 

Cơ quan, đơn vị……………….… 

…………………………….……… 

 

 

DANH SÁCH N NG BẬC LƢƠNG THƢỜNG XUYÊN 

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM……..… 

(Kèm theo……….  số:… .. /…….. ngày …… tháng…… năm …… của …(đơn vị) 

 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động có mặt tại thời điêm:…………………….ngƣời 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động đã đƣợc nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên (chỉ tính của năm bình xét):……………………..ngƣời 

Mẫu số 11a 

TT Họ và tên 
Chức vụ, chức danh, 

đơn vị công tác 

Năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

Mã ngạch 

Mức lƣơng hiện hƣởng 
Bậc, hệ số lƣơng mới để xếp 

trƣớc thời hạn 

Ghi chú 

Nam Nữ 
Bậc 

lƣơng 

Hệ số 

lƣơng 

Thời gian 

tính để xếp 

lƣơng 

Bậc 

lƣơng 

Hệ số 

lƣơng 

Thời gian 

tính hƣởng 

và tính để 

xếp lƣơng 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I   
 

         

1 …             

2 …             

             

 …             

… …             

             

 …             

… …             

 

 ..........., ngày........tháng........năm...... 

Thủ trƣởng cơ quan, đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 
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 Mẫu số 11c 

Cơ quan, đơn vị……………….… 

…………………………….……… 

 

 

DANH SÁCH N NG HỆ SỐ PHỤ CẤP TH M NIÊN VƢỢT  HUNG 

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM……..… 

(Kèm theo……….  số:… .. /…….. ngày …… tháng…… năm …… của …(đơn vị)..) 

 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động có mặt tại thời điêm:…………………….ngƣời 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động đã đƣợc nâng hệ số phụ cấp thâm niên vƣợt khung (chỉ tính của năm bình 

xét):……………………..ngƣời 

Mẫu số 11b 

TT Họ và tên 
Chức vụ, chức danh, 

đơn vị công tác 

Năm sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Mã 

ngạch 

Mức lƣơng hiện hƣởng Mức lƣơng mới đƣợc nâng 

Ghi chú 

Nam Nữ 
Bậc 

lƣơng 

Hệ số 

lƣơng 

Tổng % 

PC 

TNVK   

Thời gian 

tính để 

xếp 

PCVK 

Bậc 

lƣơng 

Hệ số 

lƣơng 

Tổng % 

PC 

TNVK 

Thời gian 

tính hƣởng 

và tính để 

xếp PCV  

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I               

1 …               

2 …               

               

 …               

… …               

 

 ..........., ngày........tháng........năm...... 

Giám đốc đon vị 

(ký tên, đóng dấu) 
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