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TINIT JY YN BATE BANG CQNG SAN VThT NAM 

sJ1 Q/Th Yen Bái, ngayftháng  12 nám 2021 

QUYfflNR 
ye bô nhim, gio'i thiu can bQ frng cfr 

va mien ithiçm, tr chuc dci vo'i can bçi 

- Can cir Diu 1 Bang Cong san Vit Nam; 

- Cn cir Quy djrths 105-QD/TWngày 19/12/2017 cüaB Chmnhtrj 
ye phân cap quan 1 can b và bô nhim, gió'i thiu can b ing cir; 

- Can cir Quy djnh sé 41-QD/TW igày 03/11/2021 cita B ChInh trj 
ye viêc mien nhim, tr chirc dôi vó'i' can bO; 

- Can cur Quy ch lam vic séi, 04-QC/TU ngày 18/1012021 ca 
Ban Chp hành Bang b tinh, Ban Thithng vi 'Tinh üy, Ththng trirc 
Tinh üy nhim k 2020 - 2025; Quy djnh s 15-QD/TU ngày 19/10/2021 
cña Ban Thiimg vi Tinh uty v phân cp quân 1 tè churc, can b, 

Ban Thumg vui Tinh üy quy djnhv b nhim, gio'i thiu can b 
ung cix va mien nhiçm, tu chuc doi vrn can bg thu9c din Ban Thucmg vii 
Tinh uiy quàn 1, cii th nhusau,: 

Chircrng I 
BO NHI,M VA GIOI THIU CAN BC) UNG ci 

, 7 

Diêu 1. Nguyen täc ho nhim can b 
F .7 .7 

1. Cap üy, to chure dàng vàtp the lãnh d.o co quan, d:an vj cóthâm 
quyên xem xét, quyêt djnh mt each dan chü trên Co so' phát huy day dñ 

trách nhim và quyên hn cüa tirng thanh viên, nhât là cüa nguo'i drng dâu 
co quan, don v. 

2. Phài xut .phát tr yêu cu, nhim V11 cüa dja phrnmg, co quail, 
don vie; phai can cix vao pham chat, d.o due, nang lirc, so truong cua 
can b và tiêu chun chure da.nh theo quy djnh. 

7 A I .7 .7 , 7 fl' .... F A 3. Bao dam six on dnh, ke thua va.phat then cua d9l ngu can bg, 
nang cao chat lucmg và hiu qua hot dng cia co quan, don vj, da phucmg. 
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Dieu 2. Trách nhim va thâm quyên bô nhim can bQ 

Trong phm vi thm quyn theo Quy djnh v phn c.p qun 1 t chic, 

cnbô cñaBnThmgvuTinhüy: 
S P 

1. Nguôi dñ'ng dan, các thàuh viên cap üy, to chirc dâng, 1änh dao 
caquan, dan v dxut nhn srva nhn xét, dánh giá can b d:uçic d xu.t. 

Neu ngixai duçic glai. thiçu la can b9 cong tac trong da phirang, ca quan, 

dan v thI phái duçic quy ho.ch vào chCrc danh b nhim. Dii vói nhn str 

tilt nai khác thI phãi dtxçic quy ho?.ch chiir.c danh tixang duang trà 1ên 

Trithng hap d.c bit do cp có thm quyn xem xét, quyt djnh. 

2. Tp th c.p ur, t chirc dãng, lãnh dao  Ca quan, don v thâo 1un, 

uhn xét, dánh giá. can b, quyOt dnh ho.c dê ngh cap có thâm quyên — 

iem xét, quyêt djnh. 

3. Ci n1in, t.p th d xu.t b nhim; ca quan thm djnh; tp th 
quyt djnh v can b theo thm quyn phâi chju trách nhim v d nghj, 

th.m dj.nh, quyt djnh cüa mlnh. Cii th: 

3.1. Ca nhân, t.p th d xu.t: Chu trách nhim chInh tnr&c c.p có 
th.m quyn v nhân xét, dánh giá, kt 1un tiêu chun chinh trj, phm ch.t 

d.o rc, lôi song; näng lirc cong tác, uu diem, khuyet diem; kêkhai tai 

san, thu nhap... va kiOn dê xuât quy hoach, luân ôhuyên, diêu dung, bô 
A P P¼ P A P 7 IS P '7 7 P A - nhiçm, giai thiçu can b9 ung Cu, ho tn va su di.ng can b9. 

3.2. Ca quan tham mmi t chirc, can b và các ca quan lien quan: 

Chiu trách nhim v kt qua thm djrih, d xut nhân sr theo chat nàng, 

nhiçm v1i Va quyen hn cua mmh. 
'7 1 

3.3. T.p the quyêt djnh ho nhim và giói thiu can b mg cir: 
P A A A '7 A A P P - A Chu trach nhim doi vai quyet thnh cua minh ye cong tac can bç; lanh dao, 

chi d.o -cong tâc kim tra, giárn sat, khen thixng, k3' 1u.t. 

4. Trffhngl rngd-ccr qu-và-tp-th-lã-do-
có5' kin. khác nhau thi cn báo cáo d.y dü len cp có thm quyn xem xét, 
quyêt djnh. 

Truông hap t.p th lãnh do giói thiu 02 nguilii có s phiu 
ngang rthau thI chon nhan sv do ngithi dthig du giói thiu d quyt dnh 
b nhim ho.c trInh c.p có thrn quyn b nhim. 
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Diêu 3. Thô'i hn gifr chfrc vi 
A S S I S P A 1. Thai hn bo nhi9m gui chuc vu la 5 nam doi vai can b9 lanh do, 

P A 7 I P 7 A P A S 7 quan ly cap truong, cap pho a co quan, don v, trong b9 may to chuc cua 

Bang, Nba nuc, M.t trn T quc, doãn th chinh trj - xã hi; các don vj sr 
nghip cong 1p; doanh nghip nhà nuóc. 

2. Thi hn b nhim gift chCrc vii dixói 5 nm áp dirng d6i vo'i mt 
s chirc vi d.c thi theo quy djnh riêng. 

Diêu 4. Diêu kiên bô nhiêm 

1. Bâo dam tiêu chun chung, tiêu chun chrc danh theo quy djnh 
cüa Bang và co quan quyn; khOng viphm quy djnh v nhüng 
dieu dang vien, can b9, cong chuc, vien chiic khong dixçic lam. 

2. Co h so, 1 Uch Ca nhãn, bàn kê khai tài san, thu nhp dy dü, rO 

rang va dugc co quan chuc nang co tham quyen tham .dnh, xac mrnh. 

3. Tui b nhiêm: Can bô các co quan trong h thng chmnh trj dirgc 
dê nghj bô nhim vào vj trI lãnh do, quãn 1 lan dâu phài di tuOi dê cong 
tác tr911 mt nhim Truông hçip d.c bit do cap có thâm quyên xem xét, 

quyt djnh. 

4. Co dü src khoê d hoãn thành nhim vi dixçc giao. 

5. Can bô bi k' luât tir khin trách tth len thI khong dixgc b nhim 
vao các chirc vi cao han trong thai gian It nhât 1 nãm kê 11r khi có quyêt 
djnh 1ut. Bang viên bj k 1u.t cách chirc trong vông 1 nãrn k tir 
ngay co quyet dnh, khong duçc bau vao cap uy, khong chi dnh, bo 
nhim vào the chic viii tuang throng và cao han. 

Can b dang trong thai gian xem xét k 1ut thI chua xem xét b nhim 
hoc giai thiu iirng cir chrc vii cao hon. 

.7 .7 ., S S 

]Jiêu 5. Quy djnh ye bô sung cap üy, thành viên lãnh d3o Cap uy 
và chInh quyên cap huyn; lành do các co quan, don v 

, P F.  

1. Kin toàn, bô sung cap i1y, thành viên lãnh dao cap ñy va 

chInh quyên cap huyn. 
.7 7 P 1 P 

1.1. Khi can bô sung cap ñy viên con thiêu so vói so luçing ma 
P1 P 5 A 

di h9l quyet dnh ho.e trong khung so luçrng quy dnh, cac huyçn, th, 
thành üy, dàng üy trirc thuc chü dng 1h dao,  chi  d?o  thrc hin quy 

S P A A S 7 A 7 .7 A trinh giai thiçu nhan sr theo quy dnh, hoan chrnh ho so, to trinh de ngh 
Thix0ng trrc Tinh ñy xem xét, chi djnh; không phài báo cáo xin chü truang. 
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bu cir cp Uy, nhirng kt qua d.t không qua 50% s phik b.0 thI vic 

xemxét b sung vao cp üy cn dánh giá, cnnhc k v uy tin, näng 1rc, 
ca cau cii the va chi thirc hiçn sau dai  h9l it nhat la 12 thang. 

A • A P P A 

1.2. EDoi vcn kiçn toan, bo sung cac chuc danh uy vien ban thucing 

vii c.p ñy cp huyn; bI thu, phó bI thu cp üy c.p huyn; chü tjch, phó 
chü tjch hi dng nhân dan, thu tjch, phó chü tjch ñy ban nhân dan 

huyn, thj xã, thành ph thI ban thuàng vi các huyn, thj, thành üy, dãng 
ày tri,rc thuOc phài báo cáo Thu?mg trirc Tinh ñy xin chi'i truong và dir 
kin ngun nhân si,r truâc khi thrc hin quy trmnh nhân sir. 

P 

2. Dôi vâi kin toàn, bô sung các chc danh can b thuc din 
Ban Thi.thng vi Tinh üy quán 1 cña các ban, s, ngành: Tp th !ãnh di.o, 
c.p üy cci quan phái báo cáo Thithng trc Tinh üy xin chñ truong và dir 
kin ngun nhân sir truóc khi thrc hin quy trInh nhân sir. 

9 

Diêu 6. Quy trinh, thu tiic bô nhim, gió'i thiu can b 1mg cfr 

1. Phãi thrc hintheo dñng Diu 1 Dàng, pháp 1ut cüa Nhà nrnc, 
Diêu 1 càa Mt tr.n To quôc Vit Nam, các doàn the chinh trj - xã hi và 

quy djnh tai  Phii 1tic 1 kern theo Quy dnh nay. 
P , P 

2. Khi can thiêt, cci quan có thâm quyên quyêt djnh bo nhim g.p, 
trao dôi kiên hoc i:iy quyên cho cci quan tham rnuu ye to chirc can b 
gp, trao dôi kiên vái nhân sir truâc khi quyêt djnh. 

Diu 7. Hi s0 can b d nghj b nhim, gió'i thiu 1mg elm 

Theo danh mic h so tai  Phii 1iic 2 kern theo Quy djnh nay. 

Chtro'ng II 
BO NTIIM LI, GIfl TH1JU TAI CU' 

P 

Diêu 8. Yêu câu dôi vó'i vic bô nhim 1i, gió'i thiu tái cm 

1. Khi ht thii han  gift chirc vii b nhim theo quy djnh, phái 
xemxét có hay khOng b nhirn 

lai 
ho.c gi&i thiu tái 1mg cCr. 

I A . .,. .n I.- P• • I ' 

2. Viçc bo nhim 
la' 

hoac girn thiçu tai ung cu dugc tien hanh timg 
buéc, phà hçip quy djnh cüa Diu1 Bang, pháp 1ut cüa Nhà nuóc, Diu 1 
cüa Mt tr.n To quôc, các doàn the chInh trj - xâ hi và yêu câu cüa tcrng linh 
virc, tirng ban, sâ, ngành, da phucing, báo darn n djnh va hiu qua thit thirc. 
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3. Nh&ng can b sau khi duçc b nhim vi nhung 1 do cu th nhu: 
P fs , 9 P 9 P P S P . .fl Sue khoe khong bao dam, uy tin giam sut, khong phu hgp vrn dieu kiçn 

lam vic, sinh hoat;  không hoàn thành nhim vi, vi phm k)' 1u.t d:ãng, 
pháp 1ut ciia Nhà nuác... thi the ca quan tham muii d xu.t va c.p lãnh 
d.o có th.m quyn c.n xem xét, thay th kjp thèi, không ch? ht thai han 
giü chüc v.i b nhim. 

S 

Diêu 9. Diêu kiên xem xét bô nhiêm lai 

1. Hoãn thành nhim vi trong thi hn giEt chirc vi và vin dü tiêu 
chu.n chrc danh, dáp ñ'ng dirge yêu cu nhim vi trong thM gian tói. 

2. Cu quail, don vj có yêu thu. 

3. Thii sue khoê d tip tiic dam nhim ehi'xc vçi cü. 

Diu 10. Thm quyn quyt djnh bi nhim 1i 
P F P 

1. Cap nào ra quyêt djnh bô nhim can b thI cap do thirc hin vic 
b nhiêm 'ai• 

2. Ban To chire Tinh ñy và các co quan tham muii giñp vic Tinh ñy 
kjp thii phát hin và d. xut vOi Thuing trirc Tinh üy, Ban Thuing vi 
Tinh üy các trumg hgp can thay the, mien nhim. 

3. Vic b nhim lai  di vOi nhUng can b tInh dn tui nghi him 
không cOn dü thi gian cong tác 5 nãm, nhu sau: 

Di vói can b lãnh dao,  quán 1 cOn tr 2 nam cong tác tth len thl 
phãi thirc hin quy trinh bô nhim la  theo quy djnh. 

Tnrmg hgp cOn dixth 2 näm cong tác thi ngui dung dan và tp the 
lãnh dao thâo luân, xem xét, nêu can b cOn sue khoé, uy tin, dáp iimg du9c 
yëu c.0 nhim vii thI théng nh.t biu quyt (b.ng phiu kIn), 1.p t trinh gui 
cap có thain quyên xem xét, quyêt dinh kéo dài thOi h?n  giU chuc vii cho den 
khi dü tui nghi him theo quy djnh ma không phài thrc hin quy trinh b 
nhiêm iai• 

P A A A A P A P A P P 

4. Can b9 khong dirge bo nhim la'  dirge xem xet bo tn cong tac khac. 

Diu 11. Quy trinh, thu tic b nhim 1i 

1. Can b lam báo cáo tu nhan xét, dánh giá vic thirc hin chirc trách, 
nhim vii trong thOi hn giU chi'rc vii 

2. Tp th can b chü ch& trong co quan, don vj tham gia kin và 
hO. phiu tin nhim (bang phiu kIn) di vói nhân sir d nghj b  nhim lai 

(thành phn nhu nêu tai  buó'c 4, Phçi iiic 1 kern theo Quy djnh nay). 
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3. Nguoi thing dau co quan, dcrn v tWc  tiep sir ding can bp nhan 
xét, dánh giá và d xu.t kin có b nhim lai  hay không. T.p th lãnh 

0 thào 1un, xem xét, bö phiu kin quyt d:jnh hoc d nghj cp có thm 
quyn quyt djnh theo phn c.p quán 1 can b (thành ph.n nhu nêu tai 
buâc 5, Phii 1c 1 kern theo Quy djnh nay). 

Can b dixçic trén 50% so ngui dirc triêu tp cac hôi nghj dong 
y de nghi bo nhiem 1i thi trinh cap co tham quyen xern xet, bo nhiçm lal; 
truèng hcrp duâi 50% dông thI báo cáo cap có thâm quyên xem xét, 
quyêt djnh. 

S S S I 

Diêu 12. Ho so' can b dê nghj ho nhim 1i 

Tircmg tir nhir h so b nhim can b theo Phii liic 2 kern theo Quy 

djnh nay. 

Chiro'ng ifi 
MIEN NIUM, TiJ C1T(JC 

Diu 13. Min nhim, tfr chfrc di v&i can b: 

Thrc hin theo Quy djnh s 41-QD/TW ngày 03/11/2021 cüa 130 
ChInh tr v vic min nhim, tr chirc di voi can hO. 

Chiro'nglV 
TO Ciit5'c THTIC Hh1N 

Diêu 14. To chfrc thu'c hiên 

1. Các Co quan chuyên trách tham miru, gii1p vic Tinh üy, ban can 
sr dng, dàng doàn, các huyn, thj, thành ñy, dng üy trirc thuc; các ban, 
s&, ngành và thong throng có trách nhim thçrc hin Quy djnh nay. 

P f r P A A A IS 2. Ban To chuc Tmh U co trach nhiem theo doi, don doc, hem tra, 
P- P - A '-A-.--  5- - - - P - P_ - - - - - giam safiçc thircThiçn Quy d1nh nay; tong hçp, bao cao Ban Thucrng vI 

Tinhñy nhfi'ng vn d vuóTig m.c phát sinh cin thu chinh, b sung, si'ra di. 

Diu 15. lieu hrc thi hành 
, P 

Quy djnh nay có hiu 1irc kê tir ngày k và thay the iElithng dan so 

06-BD/TU ngày 23/5/2008 cüa Ban Thixmg vi Tinh ñy v thrc hin 
quy ché bô nhim can bO và gi6i thiu can bO üng ci:r. 
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Trong qua trInh thc hin nu có van dê vi.thng mac, các CG quan, 

dGn vi lien. h vi Ban T chc Tinh y d huóng dn thc hin. 

Nainhân: 
- Ban T chirc Trung lrng (b/c), 
- Thuông trirc Tinh üy, 
- Các dông chi Uy viên BCH Dâng bO tinh, 
- Các dãng don, ban can sr dang, 
- Các ban, s&, ngành, MTTQ, doãn th tinh, 
- Các huyn, thj, thânh üy, dáng üy trixc thuOc, 
- Lãnh do Van phOng Tinhüy, 
- Chuyên viên P.TH - VPTU, 
- Luu Van phOng Tinh uS'. 

TRANH LJ'c( YEN BAI Sao y Quy jnh s 21 - QO/TU ngày 20/12/2021 

S6 70- SYITU 

Nth nhân: 
- Ban Chip hành )ãng bO  TP, 
- Các chi, dãng hO triic thuOc, 
- Các phóng, ban, doñn th TP, 
- Luu VTITU. 



TINH UY YEN BAI 
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BANG CONG SAN \TI]T NAM 
—: 

PH1LUC 1 
QUy trinh b him, gii thiu hug cfr d6i vó'i các chIrc danh 

can bô thnôcdn BanThtrô'ng vu Tinh üy quail i 

(Kern theo Q  djnh cüa Ban Thu'dng vy Tinh iy) 

Can cü nhu cu cong tác, tp th lãnh dto các dja phumg, co quan, 
don vi thirc hiên các bixác sau: 

r 

1. Trinh Thu*ng triyc Tinh üy ye chü tru'o'ng, so lu'çrng, dir kiên 
ngUÔn nhân sir và dr kiên phân cong cong tác dôi vó'i nhân sir âê nghj 
bô nhiêm. 

Trixing hcip dugc Thuing trirc Tinh ny nhât trI v chà truong (co 

Kt 1un), Ban T chiic Tinh ñy ban hành thông báo M các dja phuong, 
co quan, dan vj thrc hin quy trinh cong tác nhân sir theo quy djnh. 

,' F 9 

2. Be xuât nhân siy ci the sau khi thrqc Thirông trirc Tinh üy 
nhât trI ye chü trirong: 

F 

2.1. Dôi vái nguôn nhân srtçzi chô 

Sau khi có thông báo v chfi truong cia Thi.thng trirc Tinh üy, 
A A - ch.m nhat trong tho'i gian 15 ngay lam viçc, da phuong, co quan, don v 

tin hành quy trInh nhân sir theo 5 buó!c  dui day. Trung hgp phát sinh 
nhQng vn d khó khän, phhrc tap, phài báo cáo Thumg trirc Tinh üy. 

Bzthc 1:  Trên co si chü truong, yeu câu nhim vii cña dja phuo'ng, 
cci quan, don vj và nguôn can b trong quy hoch, nguii dhrng dâu, các 
thành viên lãnh dao dia phuong, co quail, don v tháo lun và d xuât ye 
co cu, tiêu chun, diu kin, quy trInh gi9i thiu nhân sir. 

Thành phcn: 

- (3 các dáng b trVc thuc Tinh üy làtp th ban thung v1i. 

- U cac co quan la tp the ban can sir dang, dang doan (noi co ban can 
sir dãng, dàng doàn) va tp th lanh do co quan 1zoc là tp th c.p ñy (noi 

không có ban can sir dãng, dâng doàn) và t.p the lãnh dao  co quan. 

Bithc 2: Tp th lh do thào 1un và thng nh.t v o c.u, tiêu 
chu.n, diu kiên, quy trmnh gió'i thiu nhân sçr và tin hành giói thiu nhân 
sr bang phiu kin. 
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Thanhphan: Cli cac dang bç trçrc thuQe Tmh uy la t.p the ban chap hanh. 

O the ca quan là tp th lãrth dao  mô rng grn: Ban can sir dáng, dàng 
doàn (nGi có ban can sir dãng, dâng doan), tp th cp üy, lãnh d.O ca 
quan, trixâng phông và tucing diiong tr& len hoc là t..p th c.p Uy (noi 
không có ban can. s,r dáng, dáng doãn), lãnh dao  co quan, tril&ng phông và 
tuclng discing tth len. Di vâi doãn th c.p tinh, c.p huyn là tp th ban 
chap hanh cua cac doan the. 

Nguyen tc gió'i thiu và lra chQn: Mi thành viên giOi thiu 1 ngi.thi 
cho mt chc danh; ngthi nao dat  s phiu cao nht trén 50% thI dugc 1a 
chpn. Trung h khong co ngurn nao dat  tren 50/a so phieu girn thiçuthi 
ch9n 2 ngt.thi có so phiêu giói thiu cao nhât ttr trên xuông dê gi9i thiu ? 
các buOc tip theo. 

(Kêt qua kiêm phiêu không cong bô 4zi h3i nghj nay) 

Bwoc 3: T.p th lãnh diao, can ci vào ca cu, tiêu .chu.n, diu 
kin, yêu cau nhim vii va khâ näng dáp óng cüa can b; trên cci si két 
qua giói thiu nhân sr & bu6c 2, tin hành thào 1u.n và gi&i thiu nhân 
sr bang phiêu kin. 

.5 

Thànhphdn: Nhu buóc 1. 

Nguyen tc giái thiu và ha chQn: Mi thành vién giâi thiu 1 ngui 
cho 1 chirc danhtrong s' nhn sir duçrc giói thiu r buâc 2 hoc giâi thiu 
ngui khác có dü tiêu chuãn, diêu kin theo quy djnh; ngu1i nào dat so 

phiêu cao nhât trên 50% sO phiêu giâi thiu thI dugc 1a ch9n; nêukhông 
có ngui nao dat  trên 50% so phiêu giói thiu thi chn 2 ngui có so phiêu 
giói thiu cao nhât tr trên xuông dê l.y phiu tin nhim tai  hi nghj can b 
chü cht. 

(Ktquákirnphi1u du'çic cong b4zihi nghj) 

Tnrang hcp neu ket qua girn thiçu cua tap  the lanh dao  khac vrn ket 
qua phát hiên, giói thiu nhn sir bithc 2 thI báo cáo, giài trInh rO vOi 

 Thucng trirc Tinh jy xem xét,  cho kin chi dao  truó'c khi tin hh các 
buc tip theo. 

Bzró'c 4:  T chirc 1.y kin cüa can b chü cht v nhn sir. 

Thành phn: 

- 0 các huyn, thjl xã, thành ph là các dng chf trong ban chp hãnh 
dãng b; tru&ng các phông, ban, ngành và tucing di.rcng; tru&ng các doàn 
th cp huyn; bI thu các chi, diàng b trirc thuc; chü tjch hi dng nhân 
d.n, üy ban nhthi dn các xã, phuông, thj trn. 
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- I3 Dang uy Khoi Ca quan va doanh nghiçp trnh la cac dong chi 
trong ban ch.p hành diàng b; tnthng, phó các ban và tixang duong; bI thu 
các chi, dng b trrc thuc; truông các doãn the cña EThng uS' Khôi. 

- (3 các co quan là t.p th ban can sir dng, ding doãn (nai có ban 
can sr dãng, dang doãn); lãnh do co quan; t.p the cap üy; cap tnthng, cap 
phó các don vj trVc thuc; tru&ng các doàn th hoc là t.p th c.p üy (ncii 
không có ban can sir dàng, d.ng doàn); lânh dao  co quan; cap truô'ng, cap 
phó các don vj trirc thuc; tru&ng cac doãn th. 

(H3i nghj dwp'c tiên hành khi có It nhât 2/3 so ngu'ô dw9'c triu tp 
Co mat,). 

Trmnhtrláyjkiê'n: 

- Chü trl Hi nghj trao dôi, tháo 1un ye co câu, tiêu chuân, diêu kin 
và kM nãng dáp lrngyêu câu nhim vii cüa can bO. 

- Co quan tham muu v cong tác M chüc, can b thông báo danh 
sách can bO do tp th lãnh diao  giOi thiu (6 bu&c 3); tom tt lS' ljch, qua 
trInh h9c t.p, cong tác; nhân xét, dlánh giá iu, khuyt dim, m.t manh,  m.t 
yêu, triên v9ng phát trin; di,r kin phân cong cong tác. 

t A F A 1 F F '. A P A 

- Cac thanh vien ghi phieu lay y hen (co the ky hoac khong phai ky ten). 

(Kit qua kiimphilu không cOng bá ti h3i nghj nay). 

Bzthc 5:  Tap th 1nJa dao  tháo lun và biu quy& nhân sir. 

Thànhphn: 
A A A - 0 cac dang b9 trirc thuQc Trnh uy la tap  the ban chap hanh. 

,2< . , • 
- u cac ccc quan la tap  the ban can sir dang, dang doan (fbi co ban 

can sir dâng, dáng doàn) và tp th 1nh do ca quan hoc là tLp th cap ñy 
(ncii không có ban can six dàng, dlâng doan) và tp the lthih daO  co quan. 

Trinh tu' thu'c hiên: 
F F P 

- Chñ trI Hi nghj phn tIch kêt qua lay phiêu các hi nghj. 

- Xác minh, kt lun nhung vn d mi nay sinh (nu co). 

- Tp th länh dao  thão lun, nhn xét, dánh giá và biu quyt nhân 
sr (b.ng phiu kIn). 

Nguyen tác ly'a chQn: Ngui dat so phiêu cao nhât trên 50% so phiêu 
giói thiu thI &rc la ch9n giói thiu, b nhim; trung hgp t.p th lãnh 
dao giói thiu 2 nguèi có sé phiu ngang nhau (dat ti l 50%) thI lira chçn 
nhan sir do nguOi dung d.0 giói thiu d trmnh, dng thai báo cáo dy dü 
the S' kin khac nhau d Thithng trirc Tinh iiy, Ban Thuing vi Tinh üy 
xem xét, quyt djnh theo phãn c.p quãn iS' t chrc, can b. 
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2.2. D6i vó'i nguin nhân sr là' noi khác 

Sau khi có thông báo chü tn.rcrng cüa ThuOng trirc TinE üy, ngithi 
dirng d.u, các thành viên lãnh d.o dja phuo'ng, cci quan, don vj d xu.t 
nhân six hoäc Ban T chrc Tinh üy tham nuru d xu.t nhãn su. 

2.2.1. Trw&ng hcrp nhán sic do dja phwoiig, co' quan, doii vj d xuaCt 
thi tp th lãnh dao  dj,a phuong (ban thuting viii), co quan (ban can sir dãng, 
ding doàn ho.c tp th cp üy valânh d.o div6inhUng ncci không Co ban 
can sr dang, dang doan) thao 1u.n, thong nhat ye chu trirong va chi dao 
tiên hành mt so cong vic sau: 

- G.p can b dirge dé nghj bô nhim dê trao dôi kiên ye yêu câu 
nhim vi côngtáe. 

- Trao dôi kiên vó'i tp the lãnh d.o và tp the cap u cci quan noi 
can b dang cong tác v chü tnrcrng diu dng; 1y nhn xét, dánh giá cña 
tap the lãnh dao và cap u' dôi vâi nhân su; xác mmli 1 lich cüa can bô. 

- Thâo 1un, nhn xét, dánh giá và biu quyt nhan si,r (bang phiu kIn). 

- .L.p t trInh d nghj Thithng trtrc Tinh üy, Ban Thutmg vi. Tinh üy 
xem xét, quyêt djnh theo thâm quyên quy djnh phân cap quãn 1 to chüc, 
cánbô. 

2.2.2. Trzt&ng hcrp nhn s do Thwô'ng trtc Tinh ày, Ban Thith'ng v 
9 9 • A A A A A f A Tznh uy dt kien dieu dung, bo nhiçm thi Ban To chuc Trnh uy tien hanh 

mt so cOng vic sau: 
, p p 

- Trao diôi kiên vói tp the lanE d.o cüa cci quan tiêp nh3n can b 
ye dir kiên diêu dng, bô n1iim. 

, p , 

- Trao dôi kiên vói tp the lä.nh do ncxi can b dang cong tác ye 
chñ truong diu dng, b nhirn và 1y nhn xét, dánh giá cüa t.p th làinh 
d.ovacapuy. 

p s 9 9 

- Gp can b dirge dr kiên diêu dng, bô nhiêm dê trao dôi kiên 
ye yêu câu nhim vçi cong tác. 

, S • p • P A A A -  Chutri,phoi hcip you cac cci quan hen  quantham dnh ye nhan sir. 

- Lp ti trInh, trmnh ThuOng trirc TinE ày, Ban Thuông vii Tinh üy 
xem xét, quyt dijnh theo thm quyn quy dijnh phân cp quàn l t chic, 
cánbô. 

9 1' A S • A .Z A Tnrong hcTp can b9 bao dam dugc tieu chuan bo nhiçm, nhung chua 
P A A P A P A A S A I duçic cci quan ncn can b9 dang cong tac nhat fri diieu d9ng, thi Ban To chuc 

TinE üy vn có th báo cáo d nghj ThuO'ng trirc Tinh iiy, Ban Tlnthng vçi 
Tinh üy xem xét, quyt dijnh. 
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2.3. Di vó'i nhân sc tham gia etang doàn, ban cdn sr etang 

Khi d xu.t can b giü chüc danh lath dao,  nu chrc danh do thue 
co c.0 dã duçic quy djnh là tham gia dàng doãn, ban can sr dàng ho.c xét 
th.y can b di.rçic d nghj, b nhim c.n thain gia dang doan, ban can sir 
dng thI dng thii d xu.t vic tham gia dâng doãn, ban can sir ding cüa 
cánbôdó. 

r 

3. Thâm djnh, xét duyt dôi vó'i nhân sir 

3.1. Các da phuong, co quan, dan vj khi l.p tô trmnh d nghj b 
nhim, giád. thiu can b 1rng cir trInh Thung trirc TinE üy, Ban Thixng 
vi Tinh üy thI dông thii gi:ri t? trInh (kern theo ho so nhân sir) den Ban 
T chirc Tinh üy d tng hcip, th.m djnh. 

3.2. Ban To chc Tinh üy chü trI, gri van bàn (kern theo h so nhân 
sr) lay k.iên cüa Uy ban Kiêrn tra Tinhiiy diôi vâi nhân sr thuc khôi 
dãng, doàn the va khôi nhà nu9c; lay kiên cüa Ban can sir dang Uy ban 
nhãn dan tinh dôi vOi nhân sr thuc khôi nhà nuó'c; lay hen cüa co quan 
khac lien quan khi cn thit. Các co' quan thm djnh nhân sir có kin 
bang van bàn g1ri ye Ban To chrc TinE üy và chju trách nhim ye kiên 
tham djnh, dê xuât cüa mInh. 

, , , X . A A 3.3. Ban To chut Tmh uy tong hçip, tharn dinh,  hoan chmh ho so nhan 
sr và 1.pt trInh, báo cáo Thrông tnrc Tinh ñy, Ban Thi.thng vi Tinhüy. 

3.4. Thung trrc Tinh üy, Ban ThuO'ng vi Tinh xern xét, quyt 
d!nh theo tha.m quyen quy dnh p.han cap quan lyto ethic, can b9; trong do: 

3.4.1. Trumg hgp can b thuc th.m quyn quyt djnh cña Ban 
Thung vi Tinh üy, khi Thithng trVc  Tinh üy .da. cho chii truang, the dja 
phuong co quan, don vj hoàn thành quy trInh giOi thiu nhân sir, hoàn 
chinh ho so; Ban Té chirc Tinh üy tng hçp, th.m djnh, nu than sr diiçc 
giói thiêu dung theo co cau và phuong an nhân sir dir kin, darn bâo tiêu 
chun, diu kiên theo quy dljnh thI trInli Ban Thurng vi Tinh üy xem xét, 
quyt dnh, không phài báo cáo 1.i ThixOng tnrc Tinh üy. 

3.4.2. Tnthng hçTp nhân sçr duçic Ban Thi.thng vii Tinh üy gió'i thiu 
i'rng c d b.0 cac chirc danh bI thu, phó bI thu, ñy viên ban thu&ig vii, 
chñ nhiêm, phó chü nhiêm, üy vien üy ban kim tra, khi các dàng b trirc 
thuc tin hành b.0 ci'r va nhân six giói thiu bu dat  kt qua; Ban To chic 
Tinh üy th.m djnh hi so bu c1r ma dam báo tiêu chu, diu kin, quy 
trInh theo quy djnh thi trInh ThuOng trirc Tinh üy k ban hành Quy& dljnh 
chu.n y, không phài trInh Thu?mg trirc Tinh üy v kt qua b.0 cir. 
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Danh miic ho so dé nghj ho nhim, gió'i thiu frng cfr dôi vó'i 
các chfrc danh can h thuc din Ban Thuông viii Tinh üy quán 1 

(Km theo Quy djnh s&24 -QD,TU iigàv 20/12/2021 ci2a Ban Thwàng v Tinh i.y) 

1. T trInh. 
.7 , F.  

2. Bang tOng hgp kêt qua kiêm phiêu (kern theo biên ban kiêm phiêu 

i các buóc). 

3. So yu 1' ljch (theo máu) do cá nhn tir khai và Ca quan trirc tip 

quán 1 can bô xác nhn; có dan ánh màu khô 4x6, chçip trong thai gian 

không qua 06 tháng. 

4. Bàn kim dim 03 näm cong tác g.n nh.t; có nhn xét, dánh giá 

cüa chi b và xác nhn cüa dlãng Uy Co quan nai can b cong tác. 

5. Nh.n xét, dánh giá can b cña ban can sir dàng, dàng doàn ho.c 

c'aa t.p th lãnh d.o co quan (noi không có ban can si,r dâng, dãng doàn); 

ci'i.a ban thixng vi huyn, thj, thành üy, dlãng üy tr1rc thuc Tinhñy (di 

vcn can b cong tac a cap huyçn va turang diucing) ye: (1) Pham chat chinh 

trj, dao  dñc, 1i sting, thirc t chirc k 1u.t, doàn kt ni b; (2) Nang lirc 

cOng tác va kêt qua thirc hin chüc trách, nhim vii trong 03 nãm gän nhât. 

6. Nhân xét cüa chi üy nai cu trü di vói bàn than và gia dInh can b. 

7. Báo cáo ci1a ban can si.r dãng, dang doàn hoc cüa cap ñy ccr quan 

(nai không có ban can sir dãng, dâng dioàn); cüa ban thung vi huyn, thj, 

thãnh üy, dãng üy trirc thuOc Tinh i1y (di vói can b cong tác & c.p huyn 

Va tuang throng) v tiêu chu.n chInh trj, theo Quy djnh s 126-QD/TW ngày 

28/02/2018 cüa B Chlnh trj, trong do có báo cáo v than nhan dang h9c 

t.p, sinh song ô nuc ngoài ye quan h vói ngu?i nuóc ngoài (neu co). 

8. Bàn kê khai tài san thu nh.p theo mu ban hãnh kern theo Nghj 
dijnh s 130/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 cüa ChInh phii (kê khai tInh 

.7 - A • fl • F. A .7 - A .7 .7 den thai diem hiçn ti, ky xac nhn va ghi ro h9 ten vao tlxng trang). 
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9. Ban sao các van bang, chmg clii ye trInh d h9c van, chuyên môn, 
nghiêp vu, 1 1un chInh trj, tin h9c, ngoai ngü. . (co chi'rng thiic cüa ca 
quan có thãm quyên). 

10. Ban sao gi.y khai sinh (hçrp 1); tnrng hcTp giây khai sinE không 
bão dãmtheo quy djnh thI g1ri bn sao 1 1jch clang viên gc hoc 1 ljch 

can b gôc có xác nh cüa cap có thâm quyên. 

11. Kt lun tInh trng src khóe ciia ban bào v, chãm soc süc khôe 

can b9 hoac giay chung nhin sue khoe cua co so y te co tham quyen (trong 
thi h?n  6 thang). 
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