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BO NNG NGHIP VA PTNT
HOC VIN NONG NGHI1P VIT NAM
So: 138

CONG HOA xA HQI CIIJ NGIIIA VIT NAM
Dc 1p - Ti.r do - Hnh phüc

/QD-HVN

Ha Nói, ngày 08 tháng 01 nám 2021

QUYET D!NH
Ban hành Quy ch bô nhim, bô nhim 1i,
thôi gifr chtrc vi1, min nhim di vói viên chtrc quãn 1
các don vj trong Hyc vin Nông nghip Vit Nam

GIAM DOC HQC VIIN NONG NGHIIP VIET NAM
Can cii' Nghj djnh so' 115/2020/ND-CR ngày 25 tháng 9 nám 2020 cia
Chmnh pht ve tuyén dyng, th dyng và quán lj viên chz'c,
Can cz'' Quyé't djnh sO' 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nàm 2014 cia Thz
tu'&ng ChInh phi v vic thành lç2p HQC viçn NOng nghip Viçt Nam trên cci so' td
chtc igi Trzthng Dgi hQc NOng nghip Ha Nç5i;
Can ci' Quyê't dfnh sO' 873/QD-TTg ngày 17 tháng 6 näm 2015 cza Thi tzthng
ChInh phz phê duyt d an thI dié'm di mO'i cci ché' hogt dç3ng cia HQC viçn Nóng
nghip Viçt Nam giai dogn 2015-2017 và Nghj qe't sO' 11 7/NQ-CP ngày 09 tháng 11
nám 2017 cia ChInh phi phiên hQp ChInh phi thu'Ong k3) tháng 10 näm 2017,'
Can cz' Quyê'i djnh sO' 1026/QD-BNN-TCC'B ngày 13 tháng 5 nám 2014
cia Bç5 trzthng B5 NOng nghip và Phát triJn nOng thOn quy djnh chi'c náng,
nhiêm vy, quyn hcin và cci' câ'u tá chi'c cüa HQc vin NOng nghip Vit Nam;
Can cii' Quy ché' T ch&c và hogt dç3ng cia HQC vin NOng nghip Vit
Nam du'çrc ban hOnh kern theo Nghj quyê't sO' 42/HDHV-QN ngày 12 thOng 10
nárn 2020 cza Hi dong HQc viçn NOng nghip Vit Narn;
Theo d nghj cta Tru'&ng Ban Td chi'c cOn b5.
QUYET IMNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch b nhiêm, bô nhi
1i, thôi gi chrc viii, min nhim di vth viên chirc quail 1 các don v trong
H9c vin Nông nghip Vit Nam.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1c k tr ngày k và thay th Quyt djnh
s6 789/QD-HVN ngày 08 thang 4 nãm 2016 và khoãn 2, Diu 1 cUa Quyt dlnh
s 5300/QD-HVN ngày 28 tháng 12 näm 2017 cüa Giám dc H9c vin Nông
nghip Vit Nam; các quy dnh truó'c day trái vth Quy ché nay.
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Diu 3. Chánh Van phông H9c vin, Truô'ng Ban To chirc can b, Truâng
Ban Tài chInh và K toán, Truing các dan vt, Ca nhân có lien quan chju trách
nhim thi hành Quyt djnh nay.!.
Noi n/ian:
- Nhu Diêu 3;
- Bô NN và PTNT (de b/c);
- Dáng Uy, Hi dông H9c vin (de b/c);
- Lu'u: VT,TC,LT(7).
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BO NONG NGHIP VA PTNT
HQC VI1N NONG NGHIEP VIT NAM

HOC VIN
NONG NGHIP
VIET NAM

CONG HOA xA HO! CHU NGIIIA VIT NAM
IJoc lap - Tii' do - Hnh phtic

QUY CHE
nhim, ho nhiêm lai, thôi giü chile vij, mien nhim
chtl'c quãn 1 các do'n vi trong HQc vin Nông nghip Vit Nam

ih kern theo Quyt djnh s 138/QD-HVN ngày 08 tháng 01 näm 2021
cüa Giárn dc Hpc vin Nông nghip Vit Narn)

Chu'o'ng I
QUY IJNH CHUNG

Diu 1. Pham vi diêu chinh và dôi tu'qng áp dung
1. Quy ch nay quy djnh viêc b nhirn, b nhirn laj, thôi gifr clrnirc vii,
min nhiêm di vth viên chirc quãn 1 cüa các doi vi trong Hpc vin Nông
nghip Vit Nam (sau day gçi chung là Hoc viên), bao gôrn: Tnning, phó các
khoa và tixong dirnng; Tnring, phó các don vi chtrc nàng; TnrOng, phó B mon
và ti.ro'ng throng thuc don vj.
2. Quy ch nay không áp dung dôi vi cOng ty, vin, trung tam nghiên
ct'ru, dào tao, dich vi hoat dông theo co ch tir darn báo chi thuO'ng xuyên, hach
toán ph thuc.
Diêu 2. Nguyen täc chung
1. Dàng thng nht lãnh dao cong tác can b dng thOi phát huy trách
nhiêrn cüa ngiRi dirng du; ly hiu 1irc quán l và hiu qua cOng tác lam tiêu
chun quyt dnh.
2. Xut phát tir yeu cu, nhiêrn vu cüa don vi; can cir vào phâm chat, dao
düc, näng lirc, sO' truO'ng và su dóng gop thirc t cüa viên chrc cho sr phát triên
cüa don vi và cüa Hoc viên.
3. Dam bão nguyen tc tp trung dan chü, khách quan, cOng khai và tuân
thu diing quy trInh, quy dnh.
4. CAp có thAm quyn bô nhirn, b nhim lai viên chirc quàn l thI có
thâm quyên quyêt djnh cho thôi giü chüc v\i, rnin nhirn dôi vó'i viên chirc
quãn l.
5. Báo dam su 6n djnh, k thra và phát triên cüa di ngU viên chirc, nâng
cao chAt lucrng và hiu qua hoat dng cüa Hçc vin và cüa don vi.
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6. Khi chua có quyt djnh thôi giü chirc vii, rnin nhim cña cap có thâm
quyn thi viên chrc quãn 1 vn phãi tip tic thirc hin nhim vi, chrc trách duçc
giao. Viên chirc quàn 1r sau khi thôi giü chirc vi quán 1r do mien nhim dugc
Giárn dc H9c vin b tn, phân cong cOng tác phü hcip vó'i yêu câu nhim v cüa
dan vi và trInh dO, näng iyc và phâm chit cña viên chirc.
7. Khi viên chiirc quán l dime bO nhirn chirc v11 mcii hoc ducic diêu
chuyn sang dan vi khác thI duang nhiên thôi gi chñc v171 Cu, tth tnrng hç'p
chirc vi mi là kiêrn nhim và phãi ghi rO trong quyêt dnh bô nhim.
Diêu 3. Giái thIch tfr ngcr
Trong Quy ch nay, các tr ngü duôi day du'cic hiêu nhu sau:
1. Tp th lãnh dto Hpc viên gm: Ban ThuO'ng v Dàng üy Hçc vin;
Chü tch và Phó Chñ tjch (nu co) HOi dng Hpc vin; Giám doe và Phó Giárn
dc Hçc vin; Tnr&ng Ban T chüc can b.
2. Tap th lãnh dao dan vi: Cp ñy và tnr&ng, phó dan vj (dôi vói don vj
không eó cp üy: BI thu Chi bo và trumg, phó dan vj). Riêng dôi vO'i dan vi
không có cp phó: BI thu Chi bô, tnrng dan vl và Giárn dôc/Phó Giám doe Hpc
vin phi trách dan vi.
3. Tp th lãnh dao don vj m rng:
a) Di vâi các khoa: Cp ñy; Tnrng, phó tnrông dan vj; ChÜ tch Cong
doàn b phn; BI thu Lien chi doàn là viên chirc; TnrOng b mOn và tuang duang.
b) Di vói các don vj khác: Cp üy/Chi b; Trung, phó tnrng dan vi,
Chü tjch Cong doàn bo phn, BI thu Chi doàn viên chñc (nu có); To tnrâng các
t thuOc dan vi (nu co).
4. Nhân sij b nhirn tü' ngun ti ch quy djnh tai Quy ch nay bao gOm
nhüng viën chirc hin dang cOng tác ti dan vj cO nhu cu b nhim viên chiirc quãn lb'.
5. Nhân sir b nhirn tir ngun don vi khác quy dnh ti Quy ch nay bao
gm nhüng viên chirc hin dang cOng tác tai dan vj ben ngoài dan vi có nhu câu
b nhim viên chirc quàn 1.
Chu'o'ng II
TIEU CHUAN, DIEU KIIN, THI HiN BO NHI1M
Diêu 4. Tiêu chuân và diêu kiên bô nhiêm
1. Báo dam tiêu ehun duc quy djnh tti Quy ch To chire vâ hot dng
cüa Hoc viên và m(rc dO hoàn thành nhiêm vu/tiêu chuân khác cüa dan vi/cá
nhân tnong tirng giai dotn do Tp th länh dao HQc vin quyt djnh nhu hoat
dng khoa hçc cOng ngh, dào tao, tr chü, doàn kM ni b...
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2. Duçic quy hoch chü'c vi b nhirn nu là nguôn nhân sr tui chö hoc
du'çic quy hotch chirc vi.t tuo'ng dirnng trO len nu Ia ngun nhân sr tñ' noi khác.
1'ruè'ng hçip don vj mó'i thành lap chua thirc hin vic phê duyt quy hoch sC do
Giárn dc I-I9c vin/Hi dng H9c vin xern xét, quy& djnh.
3. Co h so, 1 lich cá nhân dLroc xác rninh, có bàn kê khai tài san, thu
nhp theo quy djnh.
4. Viên cht'rc có dü sti'c RhoC d hoàn thành nhirn vit du'cc giao va có
nhu cu duçc b nhiêrn, bO nhiêm 1i, tix nguyen lam vic !âu dài ti 1-Ige viên,
có chuang trInh1k hoch cong tác nu duçic b nhim và cam kt thirc hin
chuong trinh/k hoch cong tác do khi du'cic b nhirn.
5. Di vO'i b nhim 1i: nhân sir phâi hoàn thành nhim vii trong thñ
gian giCi chirc vi, có tiêu chun phü hçp vci tiCu chun hin ti và mirc d hoàn
thành nhim v/tiêu chun khác cüa don vj/cá nhân trong th'ng giai don do Tp
th lãnh dao Hoc vin quyt dinh nhu hoat dng khoa hpc cOng ngh, dào tao, tLr
chü, doàn kk nôi bô...
6. Diu kiên ye tui bO nhiêm:
a) ViCn chtrc duçc d nghj b nhim ln du giü chirc viii quän !2 hoc dC
nghj bO nhim giü' chiirc vii quàn 1 cao hon thi tui b nhirn phái con dü 05
närn cOng tác tInh tCr khi thixc hin quy trInh bO nhirn; trung hqp dc bit
Giárn dc Hpc viên xem xét, quyt djnh sau khi báo cáo I-Ii dông IIpc
vin/Dàng üy I-I9c Vifl.
b) Viên chic drn'c b nhim giü chirc vii mi tuo'ng duong hoc thãp hon
chá'c vii dang giü thI khOng tInh tu& b nhim theo quy djnh tti mc a) khoàn nay.
c) Viên chirc giao chirc v rnâi tuong duo'ng thI khOng tInh tuOi hO nhirn
nhu ln du theo quy dnh ti miic a) khoàn nay.
d) Viên chirc giir chirc vii quàn l khi ht nhiçm kSi có th du'çc xcm xt
b nhim li khi tuM b nhiêm dugc xác djnh khi con dü It nht 30 tháng dn
tui nghi cOng tác länh do, quán l (theo tui nghi hru) tInh tü' tháng thirc hin
quy trInh b nhim.
e) Viên chirc dã có thi gian thôi giü chirc vii quàn l, nu dugc xem xét
d b nhim chtirc vi quán 1 thi diu kin v tuM phái it nht con dñ thO'i gian
lam cOng tác quán l mt nhim k (05 nàm).
7. KhOng xem xét bO nhim trong nhüng tru'O'ng hçip sau:
a) NguO'i trong thi gian bj pháp 1ut cm dam nhim chic vii.
b) V, chng, b, me, con, anh, chi, em môt cüa Chü tjch I-Ii dng H9c viôn,
(iiám dc và PhO Gám dc 1-bc viên khi xern xét bO nhiêrn vào các chrc vu quán I
v té chiirc, than sij, k toán - tài chInh, tài san trong don vj.
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c) NguOi b k' luât tir khin trách trö' len thI không du'cc bô nhirn vào các
chirc vu cao hon trong thOi gian It nht 01 nàm k tr khi có quyët djnh ki 1ut.
Ngithi bj k' luât cách ch(rc không du'çc b nhim vào các chirc vii tuoiig duung Va
cao hon trong thôi gian it nht 01 näm k tiir ngày có quyt djnh kST 1ut.
d) Ngthi dang trong thai gian xern xét k' lut thI ch'Lra xem xét b nhirn
hoc giai thiu Crng cir chrc vij cao ho-n.
e) Nguai không darn bâo v tiêu chun chinh tn (lich si chinh tn, chInh
trj hiên nay) theo quy dnh cüa Dãng.
8. Các tnthng hcp chua thrc hin quy trInh b nhirn 1ti:
a) Viên chirc quán 1r dang trong thai han xü 1' ki luât, dang b diêu tra,
truy to, xét th;
b) Viên chrc quán 1 dang trong thai gian ducc co quan, don vj có thâm
quyn cr di hpc tap, cOng tác 0' nu0'c ngoài 03 tháng trO' len;
c) Viên chrc quán 1' dang trong thai gian diu trj ni trü tir 03 tháng trâ
len tai các Co s0' y t hoc dang trong thai gian nghi ch d thai san.
Diêu 5. Thôi hin gifr chtic viii
1. Nhim k gi chirc vii cüa viên chi'rc duc ho nhiêrn, b nhim 'ai tai
Quy ch nay theo nhirn ki cüa Giárn dc Hpc vin và du'cc ghi trong quyt
djnh b nhim, b nhiêm lai.
2. ThO'i gian viên chirc dllGc giao lam quyn cp trnâng hoc ph trách
don vj không tInh vào thai han b nhiêm.
3. Tnx0'ng khoa, tnrOiig cac don v ch0'c näng không darn nhn qua hai
nhiêm kSi lien tip tai môt vi trI. Phó tnr0'ng khoa và phó don vj chirc näng khOng
gi0'i han qua hai nhim ki tai môt vj tn. Nhrng tnrrng hpp theo quy djnh cña Lut
PhOng, cMng tham nhüng phái thôi chiic vii, quyn han theo dñng quy dnh.
4. Di vó'i viên chc quan 1' cOn tilt 30 tháng trO' len tInh den tuOi nghi
him, nu dup-c b nhiêm iai thI thai han b nhim throc tInh den thai diem dñ
tui nghi lam cOng tác quãn l (tui nghi hixu) theo quy djnh.
5. TnrO'ng hp-p viên chirc quán l' khi ht thai han/nhirn kr b nhirn ma
chua có quyt djnh b nhim 'a chirc vi quan 1' cüa Giám dOc Hpc vién thI
khong ducrc thijc hiën chirc trách, nhim vu, thm quyn cilia chilrc vi quãn l
hiên giti. Vic thuc hiên chüc tnách, nhim vu, thrn quyn cilia chilrc vu quán 1'
do do Giám dc Hpc viên xem xét, quyM djnh.
6. Viên chñc quán 1' khi ht thô'i hanInhim k' giii chilic vu ho nhim theo
quy dnh thI phái tin hanh quy tnInh xem xét bO nhim 'at. Tnu'ông hpp chiia thuc
hin quy trInh bô nhim 1ai chilrc vi quán 1 theo quy djnh tai Quy ch nay thI
Giám dc Hpc vin phái có van ban thông báo d do vl va viên chiirc bi&.
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7. Trwrng hap bô nhiêrn khi dan vi thay dôi ten gpi hoc do sap nhp, to
chirc lai ma chrc näng nhiêrn vu cüa dan v co' ban không thay dôi thI thOi
han/nhiêrn ki b nhiêm lai thrac tInh tiir ngày quyt dnh b nhirn theo chirc vi
Cu có hiêu luc thi hành.
8. Thi gian giao quyn hoàc phii trách do'n v do Giám doe Hpc vin
quyt djnh. Sau khi ht thai han giao quyn hoc phi trách doi v, can cr vào
tiêu chun, diu kin b nhiêrn và kt qua hoàn thành nhirn vi cüa ngui dixçc
giao quyn hoäc phu trách, dan vi chñ dông tin hành dy dñ các buOc theo trInh
tu, thu tic b nhiêm mâi di vth ngun nhân sr tai ch theo quy djnh.
9. Sau khi ht thai han giao quyn hoc phi trách dan vj, nêu nguñ duçc
giao quyn hoäc phu trách dan vi khOng dáp iirng du'çc yêu cu v diu kin, tiêu
chun thI phái xem xét, d xut nhân su khác d b nhirn lam tnrng don v
theo trInh tix, thu tuc b nhiêm mó'i.
Diêu 6. Trách nhim va thâm quyn trong cong tác bô nhim
1. Giám dc Hoc vin, các thành viên cp üy, lãnh dao dan vj dé xuãt
nhân sr và nhn xét, dánh giá viên chirc duc dê xuât.
2. lap th cp üy, lãnh dao dan vi thão luân và nhân xét, dánh giá viên
chüc, quyt djnh hoäc d nghi cp có thm quyn xem xét, quyt djnh.
3. Ca nhân, tap th d xut b nhiêm phái chju trách nhirn trinc cap có
thm quyn v ' kin d xut, nhân xét, dánh giá, kt lun tiêu chun chInh trj,
phm cht dao dt'rc, 16i sng; näng luc cong tác, uu, khuyt dirn di vâi nhân sir
duo'c d xut b nhiêrn.
4. Ban T chiirc can bô và các don vi lien quan chu trách nhim ye két qua
thm dinh, d xut nhân su theo chrc näng, nhim vii và quyên han cüa mInh.
5. Tp the lãnh dao, Giárn dc Hoc viên chiu trách nhim dOi vâi quyêt
djnh cüa mInh; lãnh dao, chi dao cong tác kim tra, giám sat và x1r 1' vi pham ye
cOng tác can b.
6. Viëi chirc duoc d xut, xem xét bé. nhiêrn phái chju trách nhirn ye
viëc kê khai 1i lich, h so' cá nhân, ké khai tâi san, thu nhp cüa mInh, giái trInh
các ni dung lien quan.
7. Tnro'ng hçp r kin cüa Giárn dc Hçc vin và ' idén cüa tp the cap üy, lãnh
dao don vj khác nhau thi phãi báo cáo Ten Hi dng Hçc vin xern xét, quyët djnh.
8. Tnr&ng hçp tp th lãnh dao gió'i thiu 02 ngu'OI có s phiu ngang
nhau thl chçn nhân su do Giám dc Hoc vin gii thiu d quyt dnh b nhim.
IJiêu 7. Dánh giã viên chuc
Khi xem xét b6 nhiêrn, b nhiërn 'a chuc vt hoc giao quyn1giao nhim vi
phái thuc hin vic dánh giá, nhn xét viên chu'c.
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Diêu 8. Ho so' cila ngu'ôi thrçc d nghj bô nhim, ho nhim 1ii
H sa nhân su b nhiêm, b nhiêm lai phâi duc kê khai trung thrc, chInh
xac, dy dñ ni dung nêu tai các muc và phái du'çic cp có thm quyên xác nhn
hoc chirng thirc theo quy dnh, bao gôm:
1. T trinh v viêc b nhiêm, bô nhiêrn 1aj cña don vj và càa Ban To chrc
cánbô.
2. Bàn tng hop kt qua kirn phiu kern theo biên bàn kim phiêu các
buO'c trong quy trInh b nhim, b nhirn lai.
3. Van ban dng cüa ngu'O'i du'çc d ngh b nhiêrn, b nhirn lai.
4. So yu 1' lich vien chirc do cá nhân tir khai theo rnu quy djnh, du'p'c
xac nhân, có dan ành màu kh 4x6, chup trong thai gian khOng qua 06 tháng.
5. Bàn tir kiêrn diem 3 nàrn cong tác gn nht.
6. Chuo'ng trInh, k hoach cOng tác nu du'p'c bO nhirn, ho nhirn iaj.
7. Nhân xét, dánh giá cüa tp the lãnh dao do'n v ye phrn chat dao dirc,
li sng, i thurc to chirc k luãt, doàn kt nôi b, v näng lirc cong tác, két qua
thijc hiên chrc trách, nhiêm vu trong 3 nãrn gân nhãt.
8. Nhn xét cüa chi üy nai Cu' tni (hoäc dja phirog di vO'i viên chüc
chtrc chixa là dàng vien) di vó'i bàn than và gia dInh. TnrO'ng hçp fbi CU' tn cüa
bàn than khác vó'i noi Clx tni cüa gia dInE thI phái ly nhn xét cña chi üy no'i
bàn than cu' trü và no'i gia dInh Cu' trü.
9. Kêt lun Cüa cap üy Co thm quyên ye tiêu chuan chInh trj.
10. Bàn kê khai tài san, thu nhp theo rnâu quy djnh.
11. Bàn sao CáC van bAng, Chlrng Chi theo yêu an cüa tiêu Chuafl ChlC
danh b nhim. TnrOTIg hqp CO van bAng do Co' sO' dào tao nuc ngoài Cap hoc
Co' s dào tao trong nu'O'c lien kt vó'i nu'Gc ngoài cap phãi duc B Giáo dic Va
Dào tao chirng nhn.
12. Giy chng nhãn SC khoë cüa co' s y tê Co thârn quyên Cap trong
thai han 06 tháng.
Diêu 9. Thâm djnh hI so', tong hçrp kt qua
1. Ban Thixrng v1i Bang üy chi dao thAm djnh h so', lich sir chInh trj và
chinh tn hiên nay, ly kin nhãn xét cüa cap ñy no'i Cu' trü dOi vol nhân sr xern
xét b nhiêm,
2. Ban TO ChlrC can bô thrn dinh h so', thy ' kin dia phlxo'ng (nêu viên
chirc chixa là dàng viên), tng hcp kt qua và báo cáo Giárn dc Hçc vin.
3. Giárn dc Hçc vin báo cáo Dáng üy và H5i dng Hoc vin bAng van
bàn v nhân sr d ngh b nhirn.
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Chwong III
TRINH Tç, THU TUC BO NHIIM
Muc 1
KHOA VA DON V CHU'C NANG
Diêu 10. Be xuât chü tru'o'ng bô nhim
1. Dan vi to chirc hi nghj tap the lãnh do dan vi d xut chü tmang bô
nhim vâ xác djnh nguOn nhân sr bô nhim.
a) Chñ trl: Truàng dan vj.
b) Thành phn: Tp the lãnh dto dan vj.
c) Thu k: Tm 1 t chirc (Khoa)/ngithi lam cong tác van thu, to chic
(dan vi churc näng).
d) Ni dung:
+ Tháo Juan, thng nht, xác dinh nhu cu, ca cu, so lu'çing, bô nhim
(1n du)/b nhirn lai. Riêng di vri nhân sir các khoa tiir ngun tai chô khi
ho nhiêm (1n du) gii thiêu tir 02 dn 03 ngui dü tiêu chun trong quy
hoach d hra chon. Nu dan vi chi có 01 ngui dii tiêu chuân trong quy
hoch, dan vi phái có van ban giái trInh; Nu trong dan vj có ngithi dü tiêu
chun ma chua du'gc quy hoach thI phái quy hoach 'a d darn báo mi vi trj
có tir 02 den 04 ngithi.
+ Th6ng nht d xut chü tnrang bô nhim.
+ Lap h sa d xut phê duyêt chñ tnrang b nhirn giri Giám doe H9c
vin (thông qua Ban T chute can b, gm có: (1) TO trInh d xuât phê duyt
chñ tru'ang b nhim có thuyt minh rO b nhim lai hoc b nhirn (lan du)
ngun nhân sr tai dan vj trong quy hoach hoc tur nai khác trong quy hoch cüa
vi trI dir kin d xut b nhiêm; (2) Biên ban cuôc hçp tap th lãnh dao dan vj;
(3) Torn tAt sa yu 1 lich cüa cac nhân sir; (4) Các rninh churng ye tiêu chuân
khoa hoc cOng nghê cüa nhân sir du'ç'c d xut theo Quy ché TO chüc và hoat
dng cüa Hpc vin..
2. Ban T chute can bô tOng hç'p báo cáo Giárn dOe Hpc vin.
3. Giám dc Hoc viên t chute hçp Tp th lãnh do H9c vin dé kêt 1un
phé duyt hoc không phê duyt d xut chñ tnrang b nhirn cüa dan vi.
4. Ban T chc can bô thura lênh Giám dOc Hçc vin thông báo ti dan vj
v kt qua phê duyt.
5. Dan vj can cur kt qua phê duyt d trin khai eác buó'c bO nhirn, bO
nhirn 1ii theo quy dnh.
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Diêu 11. Quy trInli bô nhim tru'ö'ng khoa dôi vói nguôn nhân sir tii
do'n vj trong quy hoch
Sau khi có thông báo cüa Giám dc Hpc vin dng v chü tnrang bô nhirn,
can ctr nguôn nhân sr ti dan vj trong quy hoach, dan vi triên khai thirc hin:
1. Buó'c 1: H5i nghi. tp the lãnh dao dan vj (1n 1).
a) Chü trI: TnrO'ng dan vi.
b) Thu k: Tra 1 t chirc cüa dan vi.
c) Thành phn: Tp th lãnh dao dan vj.
d) Ni dung: Cong b6 kt qua phê duyt chü tnrong bô nhirn ciia Giám doe
Hoc viên; Tháo luân và d xut v co' cu, tiêu chuân, diêu kin, quy trInh giâi
thiêu nhân sir.
KM qua thäo 1un và dê xut du'çc ghi thành biên ban.
2. Bu'âc 2: Hi nghi tap the lãnh dao dan vi ma rng
a) Chü trI Hi ngh và thu' k nhu buac 1.
b) Thành phn: Tp th lãnh dao dan vj ma rng.
c) Ni dung:
- Thông báo ni dung tai Hôi nghj tp th lãnh dao dan vj (lan 1); Thông
báo danh sách can b duc gió'i thiu, quy hoach dü diu kin, tiêu chuân bô
nhiêm; Tháo luân và thng nht v ca cu, tiêu chun, diu kin, quy trInh giai
thiu nhân sr và tin hành gió'i thiu nhân s1r bAng phiêu kIn.
- Nguyen tAc gió'i thiu và lua chon: Mi thành viën giai thiu 01 ngu'ai
cho môt chic vii hoc giói thiu ngu'ai khác (trong cling doii vf có nhu cáu bó
nhiêm) có dü tiêu chuAn, diu kin theo quy dinh; ngixO'i nào dat so phiêu cao
nhAt, dat ti 1 trên 50% tInh trên tng s ngixai duc triu tp gió'i thiu thi duc
1ira chpn. TrixO'ng hç'p không có nguai nào dt trên 50% thI chpn 02 ngu'O'i có so
phiu giai thiu cao nht tü' trén xung d giOi thiu a các buac tip theo.
- Phiu giai thiu nhân su b nhim do Ban t chirc hi nghj phát hành, có
dong dAu treo ciia Hçc vin. KM qua kim phiu du'çc ghi thành biên bàn, không
cong b tçti hi nghj nay.
- Két qua h51 nghj ducic ghi thành biên bàn.
3. Brnc 3: Hi nghj tp the lãnh dao dan vl (lAn 2)
a) Chü tn Hi nghi, thành phAn và thu' k' nhu' bu'ac 1.
b) Ni dung:
- Tp th lãnh dao, can cir vào ca câu, tiêu chuân, diêu kin, yêu cãu
nhim vi và kha nàng dáp lrng cüa viên chirc; trên ca sO' kM qua giâi thiu nhân
six a bixac 2, tin hành tháo 1un và giai thiu nhân sir bang phiu kIn.
10

- Nguyen tAc gii thiêu và 1ira chçn: Mi thành viên lãnh dao giâi thiu 01
nguôi cho rn5t chrc v trong sé nhân sr du'gc gii thiu ö buc 2 hoc gió'i
thiu ngiiôi khác (trong cilng dan vl Co nhu ccu b nhim) có dü tiêu chuân,
diu kiên theo quy dinh; ngixO'i nao dat s6 phiêu cao nht, dat t 1 trên 50% tinh
trên tng s thành viên tp th lãnh dao gió'i thiu thI duc hra ch9n. Tnrng
hap không có ngui nào dat trên 50% thl chon 02 nguài có so phiu gii thiu
cao nht tir trên xung d 1y phiu tin nhirn tai hi nghj tiêp theo.
Tmông hQp nu kt qua gió'i thiu cña tp the lãnh dao khác vâi két qua
phát hin, gii thiu nhân sir ó buâc 2 thI báo cáo, giái trInh rö vi Giám doe
Hoc viên xem xét, cho kin chi dao tnrâc khi tin hành các bithc tiêp theo.
- Phiu giâi thiêu nhân su b nhiêm do Ban t chrc hi ngh phát hành, cô
dóng du treo cüa Hoc vin. Kt qua kirn phiu du'çcc ghi thành biên ban và luu
trft trong h sa b nhiêm, dixçc cong b tai hi nghj nay.
- Két qua hi nghj di.rçc ghi thành biên ban.
c) Dan v giri h sa v HQc vin (thông qua Ban To chute can be): (1) To'
trInh cüa dan vj; (2) Bang tng hap kM qua kim phiu kern theo biên ban Hi
nghj các bithc; Biên ban kiêm phiu vâ phiêu tai các bithc nêu trên.
4. Bu'ó'c 4: Hôi nghi thy phiu tin nhirn nhân sir dê b nhirn (ducic tiên
hành khi có it nht 2/3 s nguo'i du'çc triu tp có mat)
a) Chü trI: Giárn dc Hoc viên/Chü tich Hi dông/Phó Giám dôc H9c Viçfl.
b) Thu kr: Tro 1 t churc ciia dan vi.
c) Thành phn: Toàn th viên chuic và nguO'i lao dng trong dan vj.
d) Ni dung:
- Trao dM, thao 1un v ca cu, tiêu chun, diu kiên, yêu câu vã kha nàng
dáp üng yêu câu nhirn vi cüa nhân sir.
- Thông báo danh sách nhân sr do tp th lãnh dao gio'i thiu (o' bithc 3);
torn tAt i' lich, qua trInh hoc tap, cOng tác; nhân xét, dánh giá u'u, khuyêt diem,
mat manh, mt yu, trin vQng phát trin; dci kin phân cong cOng tác; cOng ho
ban kê khai tài san, thu nhp.
- Nhân su du'çc giâi thiu trInh bay chixang trInhIk hoch hành dng nêu
du'c b nhiêm; Trá lOi các câu hOi cña thành vien tharn dci' Hi nghj.
- Ghi phiu lAy ' kin tin nhim (co th k' ten hoc khOng k' ten). Phiu lAy
' kin tin nhirn do Ban t chute hi nghj phát hành, có dóng dâu treo cüa Hpe vin.
Kêt qua kiêm phiêu dii'c ghi thành biên ban, khOng cOng b ti hi nghj nay.
- KM qua hi ng duc ghi thành biên ban.
- Thanh phn kim phiu tin nhim: Bi thu Bang üy; Giám dOe H9c vin,
Chü tjch Hi dng Hoc vin, Tnrng Ban T chic can b.
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5. Buc 5: Hôi nghi Dáng üy Hoc vin cho ' kiên ye nhân sir duçic de
nghj bô nhirn
a) Chü trI Hi ngh: BI thu' Dãng üy.
b) Thành phn tharn dr: Dáng üy viên.
c) Thu' ks': Van phOng Dãng üy.
d) Nôi dung hôi nghi: Giám dc H9c vin báo cáo ye kêt qua [cia ch9n t?i
các bixdc dã tin hành. T chtrc 1y kin bAng phiu kIn v nhân sr d ngh bô
nhim. Kt qua kirn phiêu ducic cong b tai Hi ng nay.
6. Bu'c 6: Hi nghj Tp the lãnh do H9c vin.
a) Chi trI hi nghj: Giárn dc Hpc vin.
b) Thành phAn hi nghi grn: Tp the länh dto Flçc viên.
c) Ni dung:
- Phân tIch kt qua thy phiu a các hi nghi.
- Xác minh, kt luân nhUng vn d mâi nay sinh (nêu co).
- Tp th lãnh dao tháo juan, nhn xét, dánh giá vâ biêu quyêt nhân sr
bAng phiu kin.
- Nguyen the [cia ch9n: Ngu'Oi dtt s phiu cao nhât, dat t' 1 trên 50%
tinh trén tng s thành viên tp th lãnh dao giâi thiu thI dup'c 1ra chpn dê nghj
bô nhirn. Tnthng hcp cô 02 ngithi có s phiu ngang nhau (dtt t 1 50%) thI
Giám d6c Hpc vin ida chQn nhân su d d ngh b nhiêrn.
- Phiu biu quy& nhân su' b nhim do Ban t chirc hi nghj phát hành,
có dóng du treo cüa Hoc vin. Kt qua kirn phiu vá kt qua Hi nghj duçic
ghi thành biên ban. Kt qua kim phiu diicic cong b tai Hi nghi nay.
7. Giám dc Hoc vin báo cáo Dáng üy va H5i dng Hçc vin v kêt qua
thrc hin quy trInh b nhim; Quyt djnh và cong b quyt djnh b6 nhim.
Diêu 12. Quy trInh bô nhim triro'ng khoa di vó'i nguôn nhân sir tr
noi khác
1. Bithc 1: Sau khi có thông báo cüa Giárn dc Hpc vin dông ' ye chü
tm011g b nhim bAng ngun nhân sr tr no'i khác trong quy hoach, tp th lãnh dao
dan yj gp go' nhân sr duçc d nghi b nhim d trao dôi kin (ducc 1p thành
biên ban) v yeu cAu nhim vii cong tác.
Thu' ks': Ira 1' t chrc cüa dan yj•
2. fliró'c 2: Trao di r kin vol tp th lãnh dto dan vi no'i nhân si' dang
cong tác (dan vj nai di) ye thu truung b nhim; thy van ban chap thun yà nhân
xét, dánh giá cUa tp th länh dao dan vi va cp üy/chi b nai nhân sir dang cOng
tác dj yj nhân sir; nghien cñ'u h sa, xác minh 1 ljch.
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Thu' k: Tm I t chiirc cüa dan vi.
Ho so' kern theo: Biën bàn cuc h9p, Bàn nhn xét dánh giá, So' yêu 1
lich, bàn kê khai tài san, thu nhp cüa nhân ski' dixçc dr kiên bô nhirn.
3. Birc 3: H5i ngh tp th lãnh do dan vj
a) Chü trI: TnrO'ng dan vj.
b) Thu k: Tm 1 t chc cña dan vi.
c) Ni dung: Báo cáo tp th v tInh hInh 2 bu'âc vá tiên hành thào
1un, biêu quyt (bAng phiu kIn) v nhân sir d nghj b nhim 'ai. Nhân sir
duçc d nghi b nhirn phái dat tST 1 trên 50% tng s thánh viên tp the lãnh
dao dng '; trixäng hQ'p nhân sr dat t'i 1 50% thI do Giárn doe H9c vin
quy& dnh.
d) Dan vj 1p t trInh gri Giárn dc Hçc vin (thông qua Ban To chute can
b5) d xut giti thiu nhân sir dix kin b nhim, dng thOi báo cáo day dü các kién
khác nliau (nu co) d Giárn de Hoc viên xern xét, quyM dnh. Kern theo Th trInh
grn có: (1) biên ban hpp, biên bàn 1ci&n phiu, phiu tai các buftc và ho so' cüa nhân
sr dup'c d nghj b nhiêiu
4. Brnc 4: Hôi nghi Dãng üy Hoc vin cho ' kiên v nhân sir duçic dé
ngh b nhirn.
a) Chü trI Hi ngh: Bi thu' Dàng ñy.
b) Thành phAn tham dir: Dàng üy viên.
c) Thu k: Van phông Dáng ñy.
d) Ni dung hi nghj: Giárn dc Hoc vin báo cáo v kt qua hra ch9n tai
các buó'c dã tin hành. T churc 1y 1cin bAng phiu kin v nhân sir d ngh bô
nhirn. Kt qua kirn phiu duc cong b tai Hi nghj nay.
5. Bithc 5: H5i nghj Tp th lãnh do H9c vin

a) ChU tn hi nghj: Giárn dc HQc vin.
b) Thành phAn hi ngh grn: Tp th lãnh dao Hçc vin,
c) Ni dung: Thào 1un, nhn xét, dánh giá và biu quyt nhân sir bAng
phiu kIn. Nhân sir dirge d nghj b nhim phái dat t 1 trên 50% tOng so thánh
vien tp th lãnh dao dng '; truO'ng hgp nhân sij dat t' lé 50% thI do Giárn dOe
Hpc vin quyêt dnh.
- Phiu biu quyt nhân sir b nhirn do Ban t chuirc hi nghj phát hành,
có dóng dAu treo cüa Hoc viën. Kt qua kirn phiu Va k& qua Hi nghi dirge
ghi thành biên bàn. K& qua kim phiu dirge cong b tai Hi nghj nay.
6. Giárn dc Hçc vin báo cáo Dáng üy và Hi dOng Hpc vin ye két qua
thrc hin quy trmnh b nhirn; Quyt djnh và cOng b quyt dnh b nhirn.
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Diêu 13. Quy trInh bô nhim 1ii tru'o'ng khoa
Sau khi Giám dc H9c vin dng r v chü truo'ng trin khai quy trInh bô
nhiêrn lai, dan vi vâ Hoc viên to chirc trin khai thuc hiên:
1. Bu'âc 1. Tnrng Khoa lam báo cáo ttr nhn xét, dánh giá vic thrc hin
chüc trách, nhiêrn vi trong thai han giü chc vi gri Giám dOe Hçc vin.
2. Buâc 2: Të chrc Hi nghi thy phiu tin nhirn nhân sr dê b nhim iai
(ducc tin hành khi có it nht 2/3 s ngirii ducc triu tp có rnt)
a) Chñ trI: Giám dc Hoc viênlChü tjch H5i dng/Phó Giám dOe Hpc vin.
b) Thu ks': Tr i' t chtrc cüa dan vi.
c) Thành phn: Toàn th viên chiirc và ngui lao dng trong dan vi.
d) Ni dung:
- Nhân sir duac xem xét d bô nhim 'ai báo cáo tir nhn xét, dánh giá vic thirc
hiên chilic trách, nhiêm vu trong thO'i han gi chüc vu; hi nghj tham gia gop kiên và
hO phiu tIn nhim bang phiu kin di vlci nhân si du''c xem xét b nhim la'.
- Ghi phiu thy i kin tin nhirn (co th k ten hoc không ki ten). Phiu lay
kin tin nhim do Ban t chirc hi nghi phát hánh, có dóng du treo eüa Hçc vin.
Kt qua 1cim phiu du'Gc ghi thành biên ban, không cOng bô tai hi nghj nay.
- Kt qua hi nghj ducc ghi thành biên ban.
- Thành phn kiêrn phiu tin nhim: Bj thu Dáng üy; Giám dc Hpc vin,
Chü tjch Hôi dng Hpc vin, Trung Ban To chilrc can b.
3. Bithc 3: Hi nghi Dáng üy Hpc vin cho kin v nhân six du'ç'c dê
nghj b nhim.
a) Chü trI Hi nghi: Bi thu Dáng üy.
b) Thánh phn tharn dir: Dãng ñy viên.
c) Thu 1c: Van phông Dáng üy.
d) Ni dung h5i nghj: Giám d6c H9c vin báo cáo ye kt qua tai các buc
dã tin hánh. T chiirc thy lcin bng phiu kIn v nhân sr d ngh bô nhim 'at.
Kt qua kiêrn phiu ducc cOng bO tai Hi nghj nay.
4. Bufic 4: H5i ngh Tp the lãnh dao H9c vin
a) Chü trj hi ngh: Giám doe H9c vin.
b) Thành phAn h5i nghj gm: Tp th länh dao H9c vin.
c) Ni dung:
- Tháo luãn, nhân xét, dánh giá và biu quyt nhân sir bang phiu kin.
Nhân sr duGc d nghj b nhim 'ai phái dat t' 1 trên 50% tong sO thành viên
tp th lãnh dao dng .
14

- Phiêu biêu quyêt nhân sr bô nhirn la do Ban to chc hi nghj phát
hành, cO dóng du treo cüa Hoc viên. Kt qua kim phiêu và kêt qua Hi ngh
duçc ghi thành biên ban. Ktt qua kim phiêu duc cong bô tai Hi ngh nay.
5. Giám d6c H9c viên báo cáo Dáng üy vá Hii dOng Hçc vin

két qua
thu'c hiên quy trinh b nhiêm 'ai; Quyt dnh và cong bô quyt djnh bô nhirn lai.
ye

Diêu 14. Quy trInh ho nhiêm cp tru'&ng don vj chuc náng dôi vó'i
nguin nhân sr tii don vj trong quy hoch
Sau khi có thông báo cüa Giárn dc Hçc vin dng ' v chñ tnro'ng bô nhirn,
can cü nguOn nhân sir tai don vj trong quy hoch, don vj trin khai thirc hin:
1. Bu'âc 1: Hi nghj tp the lãnh do dan vi: (lan 1)
a) Chü trI: Tru'Oig don vj.
b) Thu ks': Ngwii lam cOng tác van thu, t chirc cua don v.
c) Thành phãn: Tp th lãnh dao don vii.
d) Ni dung: Cong b kt qua phê duyt chü trwrng b nhim cüa Giám dôc
Hoc viên; Tháo luân và d xut ye co câu, tiêu chuân, diêu kin, quy trInh giói
thiêu nhân six.
Kt qua tháo 1un và d xut ducic ghi thành biên ban.
2. Brnfic 2: H5i ngh tp the lãnh dao don vj mO rng
a) Chü trI Hi nghj và thu ki nhu buc 1.
b) Thành phn: Tp th lãnh dto don vi: ma rng.
c) Ni dung:
- Thông báo ni dung ti Hi nghj tp the lãnh dao dan vi (1n 1); Thông
báo danh sách can bô dixçic gió'i thiêu, quy hoch dü diêu kin, tiêu chuân bô
nhim; Thão lun và th6ng nht v co cu, tiêu chun, diêu kin, quy trInh giói
thiu nhân sir và tin hành giâi thiu nhân sir bang phiu kIn.
- Nguyen the giâi thiu và lira ch9n: Mi thành viên gió'i thiu 01 ngu'ai
cho môt chrc vi hoc giai thiêu nguO khác (trong ciing don v/ Co nhu cáu bó
nhiém) có dü tiêu chun, diu kin theo quy djnh; nguOi nào dat s phiu cao
nhât, dat ti lê trên 50% tInh trên tang so nguai duc triu tp giai thiu thI
duac 1ra chon. Truang hop không có nguai nâo dat trên 50% thI chpn 02
nguO'i cO sO phiêu giai thiu cao nhât tir trên xung d giOi thiu a các bixac
tip theo.
- Phiêu gió'i thiêu nhân six bô nhiêm do Ban t chirc hôi nghj phát hành, có
dóng du treo cüa HQc viên. Kt qua kim phiu du'cc ghi thành biên ban, khOng
cong b tai hi nghj nay.
- Kt qua hi nghj dixçyc ghi thành biên ban.
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3. Buó'c 3: Hi ngh tp the lãnh dao don vj (Ian 2)
a) Chü trI Hi nghj, thành phãn và thu k' nhu buóc 1.
b) Ni dung:
- Tap the länh dao, can cr vào co' câu, tiêu chuân, diêu kiên, yêu câu
nhiêm vu và khá näng dáp 1rng cüa viên chirc; trên co sO' két qua gió'i thiu nhân
sir buó'c 2, tin hành thâo 1un và giâi thiu nhân sr bng phiêu kin.
- Nguyen the giOi thiu và 1ra ehon: Mi thành viên lãnh do gii thiu 01
ngui cho mt chi'rc vi trong s nhân sir dugc gi&i thiu 0' bu0'c 2 hoc gi&i
thiu ngu0'i khác (trong citng don vj Co nhu ccu b nhim) có dü tiêu chuân,
diu kin theo quy dnh; ngu0'i nào dt s phiu cao nht, dt t 1 trên 50% tInh
hen tng s thành vien tp th lãnh dto giO'i thiêu thI duc lira chpn. Tnr0'ng
hp không có ngixO'i nào dat trên 50% thI chpn 02 nguO'i có so phiu gi0'i thiu
cao nht tiir trên xu6ng d thy phiu tIn nhim tti hi nghi. tiêp theo.
TnrO'ng hp'p nu kt qua giói thiu cüa tp th lãnh dao khác vó'i kêt qua
phát hin, giài thiêu nhân sr 0' buâc 2 thI báo cáo, giãi trInh rO v0'i Giám doe
Hoc viên xem xét, cho ' kin chi dao tnrâc khi tin hành eáe buàc tiêp theo.
- Phiu gi0'i thiêu nhân su bô nhiêrn do Ban t chrc hi nghj phát hành, có
dóng dâu treo cüa Hpc vin, Kt qua kirn phiu duge ghi thành biên bàn và lu'u
triir trong h so' b nhiêm, duçcc cong b tai hi nghj nay.
- Kt qua hi nghj ducic ghi thành biên bàn.
c) Dcrn vi gi.ri h so' v Hçc vin (thông qua Ban TO ehñc can be): (1) TO'
trInh cüa do'n vj; (2) Bang tng hp k& qua kirn phiëu kern theo biên bàn Hi
nghi các bu0'c; Biên bàn kim phiêu và phiu t?i các buó'c nêu trên.
4. Bu0'c 4: Hi nghj thy phiu tin nhirn nhân sr d b nhim (dup'c tiên
hành khi cO it nht 2/3 s nguOi duçc triu tp có mat)
a) Chü tn: Giárn dc H9c viênlChñ tch Hi dng/Phó Giám dOe Hçc vin.
b) Thu ks': NguO'i lam cOng tác van thu, t ch0'c ciia don vj.
c) Thành phn: Toàn th viên chrc và nguô'i lao dng trong do'n vi.
d) Ni dung:
- Trao d6i, thào luân ye Co. CâU, tiêu chun, diu kiên, yêu cu và khà náng
dáp irng yêu cu nhim v cüa nhân sr.
- Thông báo danh sách nhân sr do tp the lãnh do gió'i thiu (0' bu0'c 3);
torn tAt i' lich, qua trInh hQc tap, cOng tác; nhân xét, dánh giá uu, khuyêt diem,
mat manh, mat yu, trin vng phát trin; dix kin phân cOng Cong tác; cOng b
bàn kê khai tài san, thu nhp.
- Nhân su ducc gi0'i thiu trinh bay chuo'ng trInhIk hoch hành dng nêu
ducic b nhim; Trá l0'i eáe câu hOi cña thành viên tharn dr Hôi nghj.
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- Ghi phiu 1y kin tIn nhiêm (co th k' ten hoc không ki ten). Phiu
lay kiên tin nhiêrn do Ban M chirc hôi nghj phát hành, có dóng dâu treo cña
Hpc vin. K& qua kim phiu duc ghi thành biên bàn, không cong bo tai hi
nghj nay.
- K& qua hi nghj ducc ghi thành biên bàn.
- Thành phn kirn phiu tin nhim: Bi thu Bang ñy; Giárn doe Hpc vin,
Chi tjch Hôi dng Hoc vin, Tnrng Ban To chCrc can b.
5. Brnrc 5: Hi ngh Bang üy Hpc vin cho ' kin v nhân s1r duçcc dê
nghj b nhim
a) Chü trI Hi nghj: BI thu Dáng üy.
b) Thành phAn tharn dir: Bang üy viên.
c) Thu kr: Van phOng Dáng ity.
d) Ni dung hi nghi: Giárn dc HQc vin báo cáo ye kt qua 1ira chQn t?i
các buâc dã tin hành. T chiirc 1y i kin bang phiu kIn v nhân sr dê nghj ho
nhiêrn. Kt qua kim phiu du9'c cOng bô tai Hi nghj nay.
6. Buc 6: Hi nghj Tp the lãnh dto H9c vin
a) Chü trI hi nghj: Giárn dc H9c vin.
b) Thành phn hi nghj grn: Tp th lãnh dao Hpc vin.
c) Ni dung:
- Phân tjch kt qua lay phiu 0' các hi nghi.
- Xác rninh, kt luãn nhü'ng vn d mó'i nay sinh (nêu co).
- Tp th lãnh dao tháo luân, nhân xét, dánh giá và biêu quyt nhân sir
bang phiêu kin.
- Nguyen tAc lua ch911: Ngui dat s phiu cao nhât, dat tST 1 trên 50%
tInh trén tng s thành viên tp the länh dao gii thiu thI duc Ira chçn dé nghi
b nhirn. Truô'ng hQp cO 02 ngu'Oi có s phiu ngang nhau (dat tST l 50%) thI
Giám dc Hçc vin lira chpn nhân sr d d nghj bô nhim.
- Phiu biu quyt nhân sir b nhirn do Ban t chi'rc h5i nghi phát hành,
có dóng du treo cña Hçc vin. Kt qua kirn phiu vã két qua Hi nghj duc
ghi thành biên bàn. Kt qua kiêrn phiu ducc cOng bô tai Hi nghj nay
7. Giám dc Hoc viën báo cáo Bang üy và Hi dông Hçc vin ye kêt qua
thuc hiên quy trInh b nhiêm; Quyt dinh và cOng b quyt dnh bô nhim.
Diêu 15. Quy trInh bô nhim cp trtr&ng don vj chIle nàng dôi vOl

nguin nhãn sii' tr no'i khác
1. Bu'óc 1: Sau khi có thOng báo cüa Giárn dc H9c vin dOng ' ye chü
tnro'ng b nhirn bang ngun nhân sir tfr no'i khác trong quy hoach, tp the lãnh dao
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doi v gp gä nhân si drc dê nghj bô nhirn dé trao dôi ' kiên (du'Q'c 1p thânh
biên ban) ye yêu câu nhirn vv cong tác.
Thu' k: Ngu'O'i lam cong tác van this, to chirc cüa dan v.
2. Bu'âc 2: Trao di kin vó'i tap th lãnh dto dan vj nai nhãn sr dang
cong tác (dan vi no'i di) v chü tru'o'ng b nhim; lAy van ban chAp thun và nhn
xét, dánh giá cüa tap th lãnh dao doi vi và cAp üy/chi b no'i nhân sr dang cong
tác dôi vi nhân sr; nghiên ciru h so', xác minh 1' 1ch.
Thu' ki: NguO'i lam cong tác van this, to chirc cña dan vi.
H so' kern theo: Biên ban cuôc hop, Ban nhn xCt dánh giá, So' yêu 1'
lich, ban ké khai tài san, thu nhâp cña nhân sr du'c dir kin b nhiim
3. Bisó'c 3: Hi ngh tp th länh dto dan vi
a) Chü trI: TnrO'ng dan vj.
b) Thu' ks': NguO'i lam cong tác van thu, to chirc cüa dan vj.
c) Ni dung: Báo cáo tp th v tInh hInh 2 buó'c vá tiên hành tháo lun,
biéu quyt (bang phiu kin) v nhân s1r d nghj b nhirn 'ai. Nhân sir disçc dê
nghj bô nhim phái dat tr l trên 50% tng s thánh viên tp the Iãnh dao dông
i; tnrng hpp nhân sij dat tSr lê 50% thI do Giám dc Hçc vin quyêt djnh.
d) Dan vi lap to' trInh gui Giám dc Hçc vin (thông qua Ban TO chüc can
b) d xuAt giói thiu nhân sir dtr kin b nhirn, dng thO báo cáo dAy dü các 5r kiên
khác nhau (nu co) d Giám dc Hc vin xem xét, quyt dnh. Kern theo Ti trInh
grn có: (1) biên bàn hçp, biên bàn kirn phiu, phi&i tai the buó'c và ho so' cüa nhân
sir dixc d nghj bô nhim.
4. Buó'c 4: Hi nghi Bang üy Hçc vin cho Sr kiên v nhân sir du'çic dê
ngh bô nhim.
a) Chü trI H5i ngh: Bi this Bang üy.
b) Thành phAn tharn dr: Bang üy viên.
c) This kSr: Van phOng Bang üy.
d) Ni dung hôi nghj: Giám dc Hoc vin báo cáo ye kk qua lira chçn tai
các bithc dà tin hành, T chuc lAy ' kin bAng phiu kIn ye nhân sr de nghi bô
nhim, Kt qua kirn phiu duc cOng b tai Hi nghi nay.
5. Bisc 5: H5i nghj Tp th lãnh dao Hc vin
a) Chü trI hi ngh: Giám dOe Hc vin.
b) Thaih phAn hi nghi grn: Tp th lãnh dao Hçc viên.
c) Nôi dung: Thão luãn, nhân xét, dánh giá và biéu quyêt nhân sr bang
phiêu kIn. Nhân Sn' du'c dê nghi bO nhim phai dat tSr l trën 50% tOng sO thành
viên tp the länh dao dOng 5r; truô'ng hp nhân sir dat t 1 50% thj do Giám dOe
Hçc vin quyt djnh,
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- Phiu biu quyM nhân six b nhiêrn do Ban t chiirc hi nghj phát
hành, có dóng du treo cüa Hoc viên. Kêt qua kiêrn phiu và kt qua Hi
nghi duoc ghi thành biên bàn. Kt qua kirn phiu du'gc cong ho tti Hi
nghj nay.
6. Giám dc Hoc viên báo cáo Bang üy va Hi dông Hçc vin ye két qua
thirc hiên quy trInh b nhiêm; Quyt dnh và cong b quyt djnh bô nhim.
Diu 16. Quy trInh bô nhim liii cp tru'(rng don vj chñ'c nàng
Sau khi Giárn dc Hoc vien dng v chü tnrong trin khai quy trInh bô
nhiêm lai, don vi và Hoc viên t chñ'c trin khai thuc hiên:
1. Buâc 1. Tnràng don vi lam báo cáo ta nhân xét, dánh giá vic thrc
hiên chirc trách, nhiêrn vu trong thO'i han gi chñ'c vii gui Giám doe Hpc vin.
2. Buâc 2: T chrc Hi nghj 1y phiu tin nhim nhân sr dê bô nhirn li
(dup'c tin hành khi có It nht 2/3 s ngui duc triu tp có mat)
a) Chü trI: Giárn dc Hoc viënlChü tch Hi dng/Phó Giárn doe Hpc vin.
b) Thu ks': Ngui lam cOng tác van thu, tO chirc càa don vj.
c) Thành phAn: Toàn th viên chirc và nguO'i lao dng trong don v.
d) N5i dung:
- Nhân sr du'çic xern xét d b nhiêrn 'aj báo cáo tu nhn xét, dánh giá vic
thuc hiên chirc trách, nhiêrn vu trong thai han giü' chrc v; hi ng tham gia
gop ' kiM và bO phiM tin nhiêrn bng phiM kIn di vó nhân sir du'c xem xét
b nhiêm lai.
- Ghi phiM ly ' kiM tin nhim (có th k' ten hoc không k ten). PhiM
lay ' kiM tin nhiëm do Ban t chrc hôi nghi phát hành, có dóng dâu treo cüa
Hoc viên. Kt qua kirn phiM du'gc ghi thành biên bàn, không cOng bô tai hi
nghj nay.
- Kêt qua hi nghj ducc ghi thành biên bàn.
- Thành phn kirn phi&i tIn nhirn: Bi thu Bang iy; Giám dOe H9c vin,
Chü tich Hi dông Hpc vin, TnrO'ng Ban To chirc can b.
3. Buc 3. Hi ngh Bang üy Hçc vin cho ' kiM ye nhân sr du'cc d
nghj b nhirn
a) Chü tn Hi nghj: BI thu Dàng üy.
b) Thành phân tharn dir: Bang üy vien.
c) Thu kr: Van phOng Bang ñy.
d) Ni dung hi nghj: Giám dc Hpc vin báo cáo v kt qua tai các buc
dä tiM hành. T chñc ly kiM bang phiM kin v nhân sr d nghj b nhim 'ai.
Kët qua kiëm phiM dugc cOng b tai Hi nghj nay.
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4. Buóc 4: Hi ngh4 Tp the lãnh dto HQc vin
a) Chñ trI hi nghj: Giárn dc Hçc vin.
b) Thành phAn hi ngh grn: Tp th lãnh do Hpc vin.
c) Ni dung:
- Tháo luân, nhân xét, dánh giá va biu quyt nhân sir bang phiêu kin.
Nhân sir duc d nghj b nhirn iti phái dit t 1 trên 50% tong so thành viên
tp th iãnh dto dng .
- Phiu biu quyt nhân sij bô nhirn li do Ban to chirc hi nghj phát
hành, có dóng du treo cüa Hoc viën. K& qua kirn phiu và kt qua Hi nghj
du'çic ghi thành biên bàn. Kt qua kirn phiu duçic cong bô ti Hi ngh nay.
5. Giárn dc Hoc vin báo cáo Dáng üy và Hi dng Hpc vin ye két qua
thuc hién quy trInh b nhim lai; Quyt djnh và cong b quyêt dinh bô nhirn Jal.
Diêu 17. Quy trInh b nhiêm phó truo'ng khoa (Iôi vOi nguôn nhân sr
ti don vj trong quy hoch
Sau khi có thông báo cüa Giárn dc H9c vin dông ' ye chü truang bO nhirn,
can ci ngun nhân sr tai dan vj trong quy hoach, dan vj triên khai thirc hin:
1. Buâc 1: Hi nghj tp the Iãnh dao don vi (1n 1)
a) Chü tn: TnrO'ng dan vj.
b) Tim ks': Tra 1 t chüc cüa dan vi.
c) Thành phn: Tp th lãnh dao dan vj.
d) Ni dung: Cong b kt qua phé duyt chü tnrang b nhim cüa Giárn dOe
Hoc viën; Tháo luân và d xut ye ca câu, tiêu chuân, diêu kin, quy trInh gió'i
thiêu nhân su.
Kt qua tháo lun và d xuât duçc ghi thành biên bàn.
2. Buóc 2: Hi ngh tp th lãnh dao dan vj mO rng
a) Chñ trI Hi nghj và thu kr nhu buó'c 1.
b) Thành phn: Tp th lãnh dao dan vj mo rng.
c) Ni dung:
- Thông báo ni dung tai Hi nghj tp the lãnh dto dan v (ian 1); Thông
báo danh sách can b duc gió'i thiêu, quy hoach dU diu kin, tiëu chun bO
nhim; Thão iun và thng nht v co cu, tiêu chun, diu kiên, quy tninh giO'i
thiëu nhân sir và tin hành giri thiu nhân sir bAng phiu kin.
- Nguyen the giOi thiu và 1ra ch9n: Mi thành viên giâi thiu 01 ngui
cho mt chiirc vi hoc gith thiu ngui khác (trong cIng do.n vf có nhu ccu bó
nhim) có dü tiêu chuAn, diu kiên theo quy djnh; nguOi náo dat s phiêu cao
nht, dat t ie trên 50% tInh trên tng s6 ngui duc tniu tp gii thiu thI duçc
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hra chpn. Truô'ng hop không có ngu'O'i nâo dat trên 50% thI chpn 02 nguO'i có so
phiu giiñ thiu cao nht tr trên xuéng d giO'i thiu & các buc tiêp theo.
- Phiu gi&i thiëu nhân sir b nhiêrn do Ban to chiirc hi ngh phát hânh, có
dóng dAu treo cüa Hoc viên. Kt qua kim phiu du'çic ghi thành biên bàn, khOng
cOng b tai hi nghj nay.
- Kêt qua hi nghj ducic ghi thành biên bàn.
3. Bu&c 3: Hi nghj tp th lãnh dao do'n v (lan 2)
a) ChU trI Hôi ngh, thành phn và thu' k' nhu bu'O'c 1.
b) Ni dung:
- Ip th lãnh dao, can ciii' vào co cu, tiêu chuân, diu kin, yêu cu
nhiêm vu và khã näng dáp irng cüa viën chiirc; trên CC)' s& kt qua gi&i thiu nhân
su ó' bir&c 2, tin hành tháo 1un vâ giâi thiu nhân si bang phiu kIn.
- Nguyen täc giói thiu và 1ra chçn: Mi thành viên lãnh dçto gi&i thiu 01
ngu&i cho rnt chirc vii trong s nhân sir du'çc gi&i thiu & bu'ó'c 2 hoc giói
thiu ngu&i khác (trong ciing don v Co nhu cu bó nhirn) Co diii tieu chuân,
diu kiên theo quy dinh; ngix&i nào dat so phiêu cao nht, dat t 1 trên 50% tInh
trên tng s thành viên tp th lãnh dao gi&i thiu thI duc 1ra chQn. Trn&ng
hop không có ngu'&i nao dat trén 50% thI ch9n 02 ngu&i có s phiu gi&i thiu
cao nht tiir trén xung d 1y phiu tIn nhim tai hi ngh tiêp theo.
Tniô'ng hop nu kt qua gi&i thiu cña tp the lãnh dao khác v&i kêt qua
phát hin, giâi thiu nhân su & buó'c 2 thI báo cáo, giãi trInh rO vâi Giám dOc
Hoc viên xem xét, cho ' kin chi dao tmó'c khi tin hành các bu'&c tiêp theo.
- Phiu gió'i thiu nhân sr b nhirn do Ban t chuii'c hi ngh phát hành, có
dóng du treo cüa H9c vin. Kt qua kim phiu duc ghi thành biên bàn và lu'u
trft trong hO so b nhiérn, duçc cOng b tai hi nghj nay.
- Kt qua hi nghj du'çic ghi thành biên bàn.
c) Do'n vj giiri h so' v Hçc vin (thông qua Ban TO chiirc can b): (1) T&
trInh cüa do'n v; (2) Bang tng hop kt qua kirn phiu kern theo biên ban Hi
nghj các bu&c; Biên bàn kim phiu và phiu tai các bu&c nêu trên.
4. Buó'c 4: Hi nghj 1y phiu tin nhirn nhân sir d b nhirn (duc tin
hành khi có It nht 2/3 s ngu&i du'cc triu tp có rnt)
Sau khi có ,i' kin cüa Giárn dc Hoc viên ye nhân su', do'n vitO chiirc Hi
nghj 1y phiu tin nhirn.
a) Chü trI: Tru'ó'ng do'n vj.
b) Thu k: TrG 1 t chüc cüa dcm vj.
c) Thành phn: Toàn th viên chiirc và ngu&i lao dng trong do'n vi.
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d) Ni dung:
- Trao di, thão luân ye c cu, tiêu chun, diu kiên, yêu câu và khã näng
dáp i'rng yêu cu nhirn vi cüa nhân sir.
- Thông báo danh sách nhân sr do tp the lãnh diao gii thiu (6' bu'âc 3);
torn tat 1' lich, qua trinh hoc tap, cong tác; nhn xét, dánh giá u'u, khuyêt diem,
rnt manh, mat yu, trin vong phát trin; dix kin phân cong cong tác; cong ho
bàn kê khai tài san, thu nhp.
- Nhan sr duc'c giài thiêu trInh bay chuung trInh/k hoach hành dng nêu
du'çic bô nhirn; Trà 1O các câu hOi cüa thành viên tharn di' Hi nghj.
- Ghi phiu Iy i kin tin nhiêrn (co th kr ten hoc không ki ten). Phiêu
1y ' kin tin nhirn do Ban t ch6'c hi nghj phát hành, có dOng dâu treo cüa
Hpc vin. KM qua kim phiu (tnh phiu) duçc ghi thành biên ban, không cong
b tui hi nghj nay.
- Kêt qua hi ngh duqc ghi thành biên bàn.
d) Dan vi g1ri h sa v Hoc vin (thông qua Ban To chilic can be): (1) T6'
trInh cüa dan vj; Biên bàn Hi nghj và phiu tin nhirn.
e) Thành phn kirn phiu tin nhim: Bj thu Dàng üy; Giám dôc Hpc
vin, Chü tch Hôi dng Hpc viên, Tru'O'ng Ban T chcrc can b.
5. Buâc 5, 6, 7 duoc thuc hiën tuo'ng t1r nhu' bô nhim truâng khoa dôi
v6'i ngun nhân sir tai ch.
Diêu 18. Quy trinh bô nhiêm phó trtro'ng khoa dôi vó'i nguôn nhân siy
tfr no'i khác
1. Buâc 1: Sau khi có thông báo cüa Giárn dôc Hpc vin dông ye chü
tnro'ng b nhirn bang ngun nhân sr t.ir nai khác trong quy hoach, tp the lãnh dao
dan vj gp gO' nhân sir dupc d ngh b nhim d trao di i kin (duccc 1p thành
biên bàn) v yêu câu nhim vij cong tác.
Thu k: Tr 1' tO chüc cña dan vi.
2. Buó'c 2: Trao dM ' kiên v6'i tp the lãnh dao don vj nai nhân sr dang
cOng tác (dan v nai di) v chü trucrng b nhirn; 1y van bàn chap thun và nhn
xét, dánh gia cüa tp th länh dao dan vj và cp üy/chi b nai nhân sij dang cOng
tac dM vâi nhân su; nghiên ciiru h sa, xác minh 1' lich.
Thu k: Tra I' t chrc cüa don vi.
HO sa kern theo: Biên bàn cuôc hpp, Bàn nhn xét danh giá, Sa yêu i'
lich, bàn ice khai tài san, thu nhâp cüa nhân six duc d' kin hO nhirn.
3. Bu'6'c 3: Hi ngh tp the länh dao dan vj
a) Chñ tn: Truthg don vi.
b) Thu ks': mo

th chü'c cüa don vi.
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c) Ni dung: Báo cáo tp the ye tinh hInh 2 buc và tiên hành tháo 1un,
biêu quyêt (bang phiu kIn) v nhân sir d ngh ho nhirn lai. Nhân sr drc dé
nghj bô nhiêm phái dat ti 1 trCn 5O% tang s thành viên tp the lãnh dto dong
'; tnrng hçp nhân sir dat ti 1 50% thI do Giám doe H9c vin quyêt dnh.
d) Don v lap t trInh gri Giárn dc Hoc vin (thông qua Ban To chrc can
b) dê xut giài thiêu nhan six du kin b nhiêm, dng thO'i báo cáo day dñ các ' kiên
khác nhau (nêu co) d Giám dc Hoc viên xem xét, quyêt djnh. Kern theo Th trInh
gôm có: (1) biên bàn hop, biên bàn kim phiu, phiu tai các buc và ho so cüa nhân
sr duc d ngh bô nhim.
4. Bixó'c 4, 5 du'cc thirc hiên tucrng tir nhu bO nhim tnrâng khoa dôi vol
nguOn nhân sir tir noi khác.
Diêu 19. Quy trInh b nhim 1ii phó tru'o'ng khoa
Sau khi Giárn dc Hoc vin dng v chü tmong trin khai quy trInh bô
nhiêm lai, dan vi và Hoc viên t chirc trin khai thixc hiên
1. Btrc 1. Phó tru'O'ng khoa lam báo cáo tu nhân xét, dánh giá vic thirc
hin chic trách, nhirn vii trong thai han gii chirc vij gui Tnrng Khoa và Giám
dc Hoc viên.
2. BixO'c 2: T chtrc Hi nghj 1y phiu tin nhirn nhân sir dê b nhim 'a
(ducc tin hành khi có it nht 2/3 s nguii du'çc triéu tp có mat)
a) Chñ tn: TnrO'ng don vj.
b) Thu kr: Tm 1' t chirc cüa dcm vi.
c) Thành phn: Toàn th viên chiirc và ngixô'i lao dng trong do'n v.
d) Ni dung:
- Nhân su duct xem xét d b nhiêrn 1a1 báo cáo tr nhn xét, dánh giá vic
thirc hin chirc trách, nhim vu trong thi han giü chirc vi; hi nghj tharn gia
gop kin yà bO phiu tin nhirn bng phiêu kIn di vói nhân sr du''c xem xét
b nhiëm 'ai.
- Ghi phiu ly kin tin nhirn (co the k' ten hoc không k' ten). Phiêu
1y lcin tin nhiêrn do Ban t chirc hôi nghi phát hành, có dOng du treo cüa
Hc viên. K& qua kim phiu (tjnh phiu) du'cc ghi thành bien bàn, khOng cong
bô tai hi nghj nay.
- KM qua hi nghj dupt ghi thành biên bàn.
e) Dan vj gui h so' v Hçc vin (thông qua Ban TO chi.rc can be): (1) T
trinh cüa don v; Biên bàn Hi nghi, phiu tin nhiêrn và báo cáo tis nhân xét, dánh
giá viêc thixc hiën chuc trách, nhirn vç. trong thai han gifi chñ'c vçi cña nhân sir.
Thành phn kiêm phiêu tin nhirn: Bi thu Dàng üy; Giám dOc Hpc
vin, Chü tch Hi dOng Hçc viên, TnrOiig Ban TO chuc can b.
3. BuO'c 3, 4, 5 duoc thi.rc hiên tuong tir nhu bO nhim 'a tnnng khoa.
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Diêu 20. Quy trInh bô nhim cp phó don vj chñ'c nãng dôi vOi nguôn
nhân sii' tii don vj trong quy hoich
Sau khi có thông báo cüa Giárn dc H9c viên dng ye chü tnrang bô nhim,
can cir nguôn nhân sr tii dan vj trong quy hotch, dan vj triên khai thrc hin:
1. Buóc 1: I-IOi nghj tp th lãnh dao dan vj (1n 1)
a) Chü trI: Tnrdng dan vj.
b) Thu ks': Nguô'i lam cong tác van thu, t chirc cña dan v.
c) Thành phn: Tp th länh dao dan vj.
d) Ni dung: COng b k& qua phê duyt chü truung bô nhim ciiia Giám doe
Hoc viên; Thào luân và d xut ye ca cu, tiêu chuân, diêu kin, quy trInh gió'i
thiêu nhân sr.
Kt qua thào lun và dê xuât duç'c ghi thành biên bàn.
2. Buâc 2: Hi ngh tp th lãnh dao dan v rni rng
a) Chü trI Hi nghj và thu k' nhu buâc 1.
b) Thành phn: Tp th lãnh dao dan vj m rng.
c) Ni dung:
- Thông báo nôi dung tai Hi ngh tp th lãnh dao dan v (lan 1); Thông
báo danh sách can b du'ac gió'i thiu, quy hoch dü diêu kin, tiêu chuân bô
nhim; Tháo 1un va tMng nht v ca cu, tiêu chun, diu kin, quy trInh giài
thiu nhân sr va tin hành gii thiu nhân sir bang phiêu kIn.
- Nguyen tc gii thiu và 1ira ch9n: Mi thành viên gió'i thiu 01 ngun
cho rnt chrc vi hoc gii thiu nguO'i khác (trong cimg dun v/ Co nhu ccu b
nhirn) cO dü tiêu chuân, diu kin theo quy dnh; nguO'i nào dat s phiu cao
nht, dat t' 1 trên 50% tInh trên tng s6 ngu6i du'c triu tp giôi thiu thI duc
hra ch9n. TnrOng hp không có ngiiOi nào dat trên 50% thI chpn 02 ngui có so
phi&u giri thiu cao nht tu trên xung d gió'i thiu các buc tiêp theo.
- Phiêu giYi thiêu nhân su' bO nbiêrn do Ban to chi'c hi nghj phát hành, có
dóng du treo cua Hpc vin. Kt qua kirn phiu du'cic ghi thành biên bàn, không
cong bô tai hi nghj nay.
- Kt qua hi nghj ducrc ghi thành biên bàn.
3. Buó'c 3: Hi nghi tp the lãnh dao do'n vj (1n 2)
a) Chü tn Hôi nghj, thành phn và this k' nhu' bu'ó'c 1.
b) Ni dung:
- Tp th lãnh dao, can cir vào ca cu, tiêu chun, diu kin, yêu câu
nhiêm vu yâ khà nàng dáp 1rng cüa viên churc; trên ca sd kêt qua gió'i thiu nhân
sir O' buic 2, tin hành thào 1un và gió'i thiu nhân sir bang phiu kin.
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- Nguyen tàc giói thiêu và hra chon: Mi thành viên lãnh do gii thiu 01
nguà'i cho rnt chirc vv trong s nhân sr duç'c giói thiu ô' bu'óc 2 hoc giO'i
thiêu ngu'ô'i khác (trong ciing don vj có nhu ccu b nhirn) có dü tiêu chuân,
diu kiên theo quy djnh; nguO'i nào dtt s phiu cao nhât, dt t' 1 trên 50% tjnh
trên tng s thânh viên tp th lãnh dao gió'i thiu thI ducc 1ira chpn. Trnng
hap không có nguOi nào dat trên 50% thl chon 02 nguô'i có so phiu gii thiu
cao nht tfr trên xung dé 1y phiêu tIn nhirn tai hi nghj tiêp theo.
Tnrông hap nu kt qua gió'i thiêu ciia tp the lãnh dto khác vó'i kêt qua
phát hin, giâi thiu nhân sir buó'c 2 thI báo cáo, giài trInh rö vi Giám dôc
Hpc viên xem xét, cho ' kin chi dao tnthc khi tin hành các bufic tiêp theo.
- Phiêu giói thiêu nhân su' b nhiêrn do Ban t chirc hi nghj phàt hành, có
dóng du treo cüa Hoc viên. Kt qua kim phiu duçic ghi thành biên bàn và luu
triTr trong h sa b nhiêrn, ducc cong bô tai hi nghj nay.
- Két qua hi nghj du'çc ghi thành biên bàn.
c) Dan v gi h sa v Hpc vin (thông qua Ban To chirc can be): (1) T
trInh cüa dan vi; (2) Bang tng hop kt qua kim phiu kern theo biên bàn Hi
nghj các buó'c; Biên bàn kim phiu và phiu ti các bu'ó'c nêu trên.
4. Bi.ró'c 4: Hi nghj 1y phiu tin nhirn nhân sr dé b nhirn (du9'c tiên
hành khi cô it nht 2/3 s nguà'i du'p'c triu tp có rnt)
Sau khi cô ' kin cüa Giárn dc Hoc viên v nhân su, dan vj to chiirc Hi
ngh thy phiu tin nhirn.
a) Chü tn: TruOig dan vj.
b) Thu ks': Nguô'i lam cOng tác van thu, tO chiIrc cüa dan vj.
c) Thành phn: bàn th viên chiirc và ngui lao dng trong dan vj.
d) Ni dung:
- Trao dôi, thào Juan ye ca câu, tiêu chuân, diêu kiên, yêu câu và khà nàng
dáp rng yeu cu nhirn vv cña nhân sij.
- Thông báo danh sách nhân sr do tp the lãnh dao gii thiu (0' buó'c 3);
torn tAt Ji lich, qua trInh hoc tap, cOng tác; nhân xét, dánh giá u'u, khuyêt diem,
rnt manh, rnt yu, trin vçmg phát trin; du kiên phân cong Cong tác; cOng b
bàn k khai tài san, thu nhp.
- Nhân sir ducc gió'i thiêu trInh bay chuang trinh/k hoch hành dng nêu
duçc bO nhirn; Tná lO'i các câu hOi cüa thành viên tharn du Hi nghj.
- Ghi phiu thy ' kin tIn nhim (cO th k ten hoac khOng k' ten). Phiu lay
kin tin nhirn do Ban t chrc hi nghj phát hành, có dOng dâu tneo cüa Hçc vin.
Kt qua 1dm phiu dugc ghi thành bien bàn, khOng cong b ti hi nghj nay.
- Kt qua hi nghj duçc ghi thành bien bàn.
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- Thành phn kirn phiu tIn nhim: BI thu Dáng iiy; Giárn doe Hpc Viçfl,
Chü tjch Hi dng Hpc vin, Tmo'ng Ban To ehrc can b.
5. Bithe 5, 6, 7 di.rGc thuc hiên tu'ong tr nhu bô nhim lan dâu tnro'ng dan

vi chire nãng dOi vri ngun nhân sv' tai dan vi trong quy hoach.
Diêu 21. Quy trinh bô nhirn cp phó thrn vl chii'c nãng dôi vói nguôn
nhân su' ti.r nol khác
1. Bixâc 1: Sau khi có thông báo cüa Giárn dc HQc vin dng v chü
tnrang ho nhiêrn bang ngun nhan sr tr no'i khác trong quy hoach, tap the lãnh dto
dan vi gp go' nhân sr du'çc d nghi b nhirn d trao di ' kin (duc 1p thành
biên bàn) v yêu câu nhirn vii cOng tác.
Thu k: NguO'i lam cOng tác van thu', M chirc cüa dan vj.
2. Buó'c 2: Trao dM kin vo'i tap th lãnh dao dan v1 no'i nhân sir dang
cOng tác (dan vi nai di) v chü tru'ang b nhim; ly van bàn chap thun và nhn
xét, dánh giá cüa tp th lãnh dao dan vj và cp üy/chi b noi nhân sr dang cong
tác di vó'i nhân su; nghiên c1ru ho sa, xác minh l' lich.
Thu k: Ngu'o'i lam cong tác van thu, tO chirc cña dan vj.
H sa kern theo: Biên bàn cuôc hop, Bàn nhn xét dánh giá, Sa yêu l
ljch, bàn kê khai tài san, thu nhâp cüa nhân sr duc dr kin bô nhirn.
3. Bixó'c 3: Hi nghi tp the lãnh dao dan vj
a) Chu trI: TnrO'ng dan vj.
b) Thu ks': Ngu'O'i lam cong tác van thu, t chiii'c cüa dan vj.
c) Ni dung: Báo cáo tp the v tInh hlnh 2 bu'ó'c và tin hành thào lun,
biu quyt (bang phMu kIn) v nhân su d nghj b nhim 'ai. Nhân sr dixc dê
ngh bO nhim phài dat tSi lê trên 50% tng s thành viên tp the lãnh dao dông
'; tnrO'ng h'p nhân su dat tT l 50% thI do Giám dOe Hçc vin quyt djnh.
d) Dan vj 1p t trInh g1ri Giárn dc Hpc vin (thông qua Ban TO chñc can
b) d xut gii thiu nhân sr dr kin b nhiêm, dng thO'i báo cáo dày dü các ' kin
khác nhau (nu co) d Giám d6c Hçc viên xem xét, quyt djnh. Kern theo Th trInh
gOm có: (1) biên bàn hop, biên bàn kirn phiu, phiu tai các bu'ó'c và ho sa cña nhân
sr duç'c d nghj b nhim.
4. Btthc 4, 5, 6 du'cic thuc hiên tu'ang tu nhu' bO nhirn lan dâu trixo'ng dan
v chtrc nàng di vó'i ngun nhân sir tfr noi khác.
Diêu 22. Quy trInh bô nhim 1i cap phó don vj chirc nàng
Sau khi Giárn dc Hoc viên dng v chü tnrang trin khai quy trInh bO
nhiêm lai, dcm vj và Hoc viên t chü'c trin khai thic hin:
1. Buó'c 1. Nhân sij cap phó dan vj chtirc nàng lam báo cáo tr nhn xét,
dánh giá vic thirc hin chirc trách, nhim vi trong thO'i han giti' chüc vi giri
Trnng dan vj và Giám dOe Hoc vin.
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2. Bu'c 2: T chirc Hi ngh ly phiu tin nhim nhân sr dê b nhim 1ti
(du'cc tiên hành khi có it nht 2/3 s nguO'i du'çc triêu tp có rnt).
a) Chü tn: Tnró'ng do'n vt.
b) Thu' ks': Nguôi lam cong tác van thu, t chiii'c cña do'n v.
c) Thành phn: bàn th viên chiirc và ngixO'i lao dng trong don vj.
d) Ni dung:
- Nhân su' duoc xern xét dê bô nhiêrn lai báo cáo tu nhân xét, dánh giá vic
thuc hiên chirc trách, nhiêm vu trong thai han giü' chc vv; hi ng tharn gia
gop ' kin và bd phiu tin nhim bAng phiu kin di vó.i nhân sir du'c xem xét
b nhiêrn lai.
- Ghi phiu My r kin tin nhim (co th k' ten hoc không kr ten). Phiêu lay
r
kin tin nhim do Ban t chirc hôi nghi phát hành, có dóng dâu treo cüa Hpc vin.
Kt qua 1drn phi&i du'c ghi thành biên bàn, không cong bô tai hi ngh nay.
- Kt qua hi nghj di.içc ghi thành biên bàn.
e) Dcrn v g1ri h so' v Hoc vin (thông qua Ban To chirc can be): (1) Th
trinh cña doii v; Biên bàn Hôi nghj, phiu tin nhirn va báo cáo tir nhn xét, dánh
giá vic thirc hin chrc trách, nhirn vii trong thai hn gi chirc vçi cüa nhân sir.
1) Thành phAn kirn phiu tin nhirn: BI thu Dáng üy; Giám doe Hçc
viên, Chñ tjch H5i dông Hpc viên, Tru'ö'ng Ban To chi'rc can bô.
3. Buó'c 3, 4, 5 du'ac thuc hiên tu'ang t1r nhu' hO nhim lai tru'O'ng doTi V1
ch1rc nãng.
Muc 2
BQ MON VA TU'ONG DU'O'NG

Diêu 23. IJê xuât chü tru'o'ng ho nhim tru'ffng, phO b mon và tu'o'ng
thro'ng (sau day gi chung là b môn)
1. Bô mon t chrc Hôi nghi tp the lãnh dao B mOn ye vic thông nhât
xin chñ tru'o'ng hO nhirn.
a) Chü tn H5i nghj: Tnt'ing b mOn.
b) Thành phAn tharn dir Hi nghj: Tnràng dan vi, di din cp ñy, trnO'ng và
phó truO'ng b mOn.
c) Thr kr: Tm I' t chü'c.
d) NOi dung Hôi nghi Thao luân va thông nhât ye nhu câu, co câu, tiêu
chuân, diêu kiën, sO lu'o'ng, b nhiêm!bO nhirn 'a (nêu bô nhirn lan dâu thI nguOn
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nhân su nhân su trong diên duac quy hoach tai don vj hoc nhân sr nguôn tr nai
khác duc quy hoach chirc danh tuo'ng duo'ng v ti-I dtr kin bô nhim).
e) Bô mon 1p h so' gri tnró'ng dan vj: Th trInh và biên bàn hçp.
2. Can Ciii ' kin cüa bO rnon, tap th lãnh dao do'n vj hop, thông nhãt chü
trixo'ng bô nhiêrn/b nhiêrn lai và lap h so' xin phê duyt chñ truong giiri Giám
doe Hçc viên (thông qua Ban T chirc can bô), gm có: (1) Ho so' nêu tai muc a)
khoãn 1 Diu nay; (2) T trInh xin phê duyt chü tnrong b nhirn/b nhirn lai
(nêu bô nhiêrn lan du cn cO thuyt minh rO ngun nhân sr tai dan vj trong quy
hoach hoäc tlr noi kháe trong quy hoach); (3) Biên bàn cuc hpp; (4) Bàn torn tat
so' yêu 1' 1ch cüa viên chirc dir kin b nhim.
Thu k: Tm 1' to chüc.
3. Ban To chirc can b tng hap, báo cáo Giám doe Hoe vlçn.
4. Giám dc Hoe viên t chi,irc hpp Tp th 1ãnh dao Hçc vin dê kêt 1un
phê duyét hoc không phê duyt d xuât ehü tnrang bô nhim cña dan vi.
5. Ban T chirc can bô thira 1ênh Giám d6c H9e vin thông báo tó'i don v
ye kêt qua phé duyt.
6. Dan vj can cur kM qua phê duyt d trin khai các buc bô nhim, bô
nhiêm lai theo quy djnh.
IJiêu 24. Quy trInh bô nhim tru'&ng, phó b mon dôi vó'i nguôn nhân
sy tii chô trong quy hoich
Can cu thông báo cüa Giám dc Hpc vin v chü tnxang bô nhiêm, dan vj
triên khai quy trInh thrc hin nhu sau:
1, Buóc 1: Hi ngh tp the 1ãnh dao b mon (lAn I)
a) Chit trl Hôi nghj: Tru'ö'ng b mon.
b) Thành phAn tharn dur H,i nghj: Truö'ng, Phó TnrO'ng b mon (tru'Ong
hap B mOn không có cAp phó thI TnrO'ng hoc Phó do'n vi).
c) Thu ks': Ti-a 1 tO ehic.
d) Nôi dung Hôi nghi: COng bO kêt qua phê duyt chü truo'ng cüa Giárn
dc Hpc viên; Thão luân thông nhât ye ca cau, tiêu chuân, diêu kin, nguôn
nhân sir cüa b rnôn, s lucrng nhân su' và dii kin phân Cong cOng táe dOi vâi
chiirc vu së bO nhiêrn, quy trInh và each lam bão dam dan chü, chit chë, cOng
khai, minh bach v cOng tác nhân su theo quy djnh.
2. BuO'c 2: Hôi nghi tap the lãnh dao b mOn rn rng
a) Chit tn Hii nghj: Tru'O'ng b mOn.
b) Thành phAn tham dur Hi nghj: Dai din cAp u, tru'&ng và phó dan vi,
tmO'ng và phó b mOn.
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c) Thu' k: Tm 1' to chrc.
d) Ni dung hi ngh:
- Thông báo ni dung tai hi nghj tp th lãnh dao b mOn (lan 1); Thông
báo danh sách can b du'cc gii thiëu, quy hoach dü diu kiên, tiêu chuân bô
nhiêm; Tháo luân va thng nht v ca cu, tiêu chuãn, diu kin, quy trInh giri
thiu nhãn sir và tiên hành gió'i thiu nhân sir bang phiêu kIn.
- Nguyen tc giói thiu và !ua chon: Môi thành viên giOi thiu 01 ngui
cho rnt chrc vi hoc giii thiêu nglxi khác (trong ciing bç5 món) CO dü tiêu
chun, diu kién theo quy djnh; nguOi nào dat s phiu cao nht, dat t l trên
50% tjnh trên tng s6 nguO'i dixo'c triëu tap giâi thiu thI duc Fya chpn. TnrOng
hGp không có ngui nào dat trén 50% thI chQn 02 nguO'i có sO phiu gii thiu
cao nht t1r trén xung d giâi thiu a các buóc tip theo.
- Phiêu giai thiu nhân sij b nhiëm do Ban tO chirc hi nghj phát hành, có
dóng du treo cüa Hoc vin. Kt qua kim phiu du'cic ghi thành biên ban, không
cong b tai hi nghj nay.
- Kêt qua hi nghj duçic ghi thành biên ban.
3. Buâc 3: Hôi nghj tp the lãnh dao b mon (lan 2).
a) Chü tn H5i ngh, thánh phn và thu ks': nhu' bu'ó'c 1
b) Ni dung hi ngh:
- Nghe báo cáo và xem xét kt qua phát hin, giai thiu nguôn nhân sir cüa hi
nghj tp the lãnh dao b mOn m6 rng (bu'óc 2); dng thO'i can cr váo co câu, tiêu
chuân, diki kiên, yêu cu nhiêm V cii th cüa b mon và khä näng dáp img cüa nhân
sir, tp th lãnh dao tin hành thão Iuân, giai thiu ngun nhãn sr bng phiu kin.
- Nguyen tc gió'i thiu và 1ira chpn: Mi thành viên lãnh dao b mon giai
thiu 01 ngui cho rrit chtirc vii trong s nhân sir du'çc giai thiu brnrc 2 hoc
giai thiu nguO'i khác (trong ciing bó môn) có dü tiêu chuân, diêu 1cin theo quy
dnh; nguai náo dat s phiu cao nht, dat t' lé trên 50% tInh trên tong so thành
viên tp th lãnh dao giói thiêu thI drc 1ira ch9n. Truô'ng hgp khOng có nguai
nào dat trên 50% thI chQn 02 nguO'i cO s phiu gió'i thiu cao nhât tr trên xuOng
d ly phiu tin nhirn tai buac tip theo.
Tnrmg hçp nu kt qua giói thiu ciia tp th lãnh dao lãnh dao b mOn kkiác
vai k& qua phát hin, giai thiu nhân sir a buóc 2 thI báo cáo, giái tninh rO vai Giám
dc Hoc viên xem xét, cho ' kin chi dao tnràc khi tin hành các buac tiêp theo.
- Phiu giói thiëu nhân su b nhiêrn do Ban t chüc hi ngh phát hành, có
dóng dâu treo cña Hçc vin. Kêt qua kiêm phiêu du9'c ghi thành biên ban và luu
trü' trong h so' b nhiêm, duo'c cOng bO tai hi nghj nay.
- Kt qua hi nghj ducic ghi thành biên ban.
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4. Buc 4: Hi nghj 1y phi&i tin nhim nhân sr dé bô nhim (duç'c tiên
hânh khi có It nht 2/3 s ngu'ôi du'çc triu tp có mt)
a) Chü tn hôi nghj: TrnOng bô mon và Tnrng doi vj dOng chü trI.
b) Thành phn tharn dir hi nghj: Toàn the viên chüc và nguO'i lao dng
cüa bô mon.
c) Thu k: Tm 1' t chrc.
d) Ni dung hi nghj:
- Trao di, tháo luân v yêu cu b nhiêrn, diêu kin, tiêu chuân dOi vó'i
chirc danh b nhiêrn.
- Thông báo danh sách nhân su do tp th lãnh dao b mon gii thiu (
bu'ó'c 3); tom tt 1 lich, qua trInh hoc tap, cOng tác; nhn xét, dánh giá uu,
khuyt diem, mat manh, mat yu, tnin vçng phát tnin; dir kin phân cOng cOng
the; cOng b6 ban kê khai tài san, thu nhp.
- Nhân sr du'yc gith thiu tninh bay chuong trInh/k hoach hành dng nêu
du'çc b nhirn; Trá 1O'i các câu hOi cña thành viên tharn dr Hôi ngh.
- Ghi phi&i ly ' kin tin nhiêrn (co the k ten hoc không k ten). Phiêu lay
' 1cin tin nhiêm do Ban tO chrc hOi nghi phát hành, có dóng dâu treo ciia Hpc vin.
Kt qua kiern phiu du?c ghi thành biên ban, không cong b tai hi ngh nay.
- Nguyen thc 1ira chQn: Ngui nào dat s phiu cao nhât, dat t 1 trên
50% tinh trên tng s6 thành viên tap th lãnh dao b mOn giâi thiu thI duc hra
chQn. Tnrmg hçp khOng có ngu'Oi nào dat trên 50% thi chn 02 nguO'i có SO
phiu giói thiu cao nht tir trên xung d 1y phiu tin nhim tai bu'ó'c tiêp theo.
- Kêt qua hi ngh duçc ghi thánh biên bàn.
5. Bu'âc 5: Tap th lãnh dao do'n vi to chirc hçp và lay kiên bang phiêu
kin di vi nhân sir du'ç'c giói thiu b nhim.
a) Chü tn Hi ngh: Trung dcrn v.
b) Thành phn tharn dir hi ngh: Tp th lãnh dao don v.
c) Thu' kç': Tm l' to chirc.
d) Ni dung hi nghj:
- Nghe báo cáo v kt qua tai các buâc dã tiên hánh. TO chrc lay ' kiën
bang phiLl kin v nhân sr d nghj b nhiêm. Kt qua kiêm phiéu dup'c cong bO
tai Hi nghj nay.
- Nguyen tc gió'i thiêu và lLra chon: Mi thành viên lãnh dao don vj gió'i
thiu 01 ngui cho mt chrc viii trong s nhân sir du'p'c gith thiu a buâc 4;
nguO'i nào dt s phiu cao nht, dat tT 1 trên 50% tInh tnên tong sO thành viên
tp th lãnh dao gió'i thiu thI duç'c 1ra chçn. Tru'O'ng hpp khOng có ngu'ai nào
dat trên 50% thI chçn 02 ngu'O'i cO s phiu giOi thiu cao nht tir tnen xuOng dë
ly phiu tin nhirn tai buac tip theo.
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e) Don vi g1ri h so v Hpc vin (thông qua Ban T chirc can be): (1) Th
trInh cüa don vj; (2) Bang tng hop kt qua kim phiêu kern theo biên bàn Hi
nghi các buóc; Biên bàn kirn phiu và phiu tti các buó'c nêu trén.
6. Buc 6: Hi nghi Dâng üy và Hi ngh Tp the lành do Hpc vin
6.1. Hi nghi Bang ñy Hoc viën cho ' kin v nhân sir du'p'c dê nghj bô nhirn
a) Chñ trI H5i nghj: Bi thu Bang üy.
b) Thành phn tharn dir: Bang ñy viên.
c) Thu k: Van phông Bang üy.
d) Nôi dung hôi nghi: Giárn dc Hpc vin báo cáo ye két qua lira chpn tai
các bucc dã tin hành. T chiirc 1y i kin bAng phiu kIn v nhân sir dê nghj bô
nhiêrn. Kt qua kirn phiu ducc cong b tai Hi nghj nay.
6.2. Hi nghi tp th lãnh dao Hçc vin
a) Chü trI hôi nghj: Giárn dc H9c vin.
b) Thành phAn hi nghj grn: Tp th lãnh dao H9c vin
c) Ni dung:
- Phân tjch kt qua 1y phiu & các hi ngh.
- Xác rninh, k& 1un nhitng vn d mó'i nay sinh (nu co).
- Tap th lãnh dao thão 1un, nhân xét, dánh giá và biu quyêt nhân sr
bAng phiêu kin.
- Nguyen tAc lua chon: NguOi dt s phiu cao nht, dt tST 1 trên 50%
tInh trên tng sé thành vien tap th lành dao gi&i thiu thI duçc hra chpn dê ngh
b nhiêrn. Tm&ng hçp có 02 ngu&i có s phiu ngang nhau (dat t 1 50%) thI
Giárn dc Hoc vin hra chQn nhân sr d d nghj bô nhiim
- Phiu biu quyt nhân sir b nhim do Ban to chrc hi nghi phát hành,
cô dóng du treo cüa Hçc vin. K& qua 1cirn phiu và kt qua Hi nghj duçic
ghi thành biên bàn. Két qua kirn phiéu duçc cOng bO t?i Hi ngh nay.
7. Giárn dOe Hçc vin báo cáo Bang üy và Hi dOng Hpc vin ye kt qua
thirc hin quy trinh b nhim; QuyM dnh và cong b quyM djnh bo nhirn.
Diêu 25. Quy trInh b nhim trtthng, phO b mon dôi vó'i nguôn nhân
ski' tr noi khác trong quy hotch
1. Bu&c 1: Sau khi có thông báo cüa Giárn dêc Hçc vin dOng ye chü
trucrng hO nhirn bAng ngun nhan sr t& noi khác trong quy hoach, tp the lãnh dao
don i và tnr&ng b mOn gp g& nhân sr ducic dé nghi bO nhim dé trao dOi 9
kin (ducc lap thành biên bàn) v yeu cAu nhiem vij Cong tác.
Thu k9: TrG 19 t chirc cüa don vi.
2. Bu&c 2: Tp th länh dao don vj và tnrO'ng b mOn lam vic, trao dOi 9
kin v&i tp th lãnh dao bô mOn no'i can b dang cOng tác (don i noi di) ye
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nhu câu bô nhiêrn; lay van bàn chap thuin và nhn xét, dánh giá cüa tp the lãnh
b mon b no'i nhân sr dang cOng tác di vol nhân sir; nghiên ciru ho so, xác
minh li ljch cua nhân sr.
Riêng d6i vol nhân six ngoài don vi: lam viëc, trao dôi kin vi tp the
lãnh dao don vi nol nhân sir dang cOng tác (don v noi di) ye nhu câu bô nhim;
lay van bàn chap thun và nhn xét, dánh giá cüa tp th Iãnh dao và cap üy dôi
vói nhân sir; xác minh l' lich cüa nhân six.
Thu' ks': Tm l' to chi'rc cüa don vi.
H so kern theo: Biên bàn cuôc hpp, Bàn nhn xét dánh giá, So yêu l
lich, bàn ké khai tài san, thu nhâp cña nhân sr duc dv kin b nhirn.
3. Buó'c 3: Hôi nghj tap the lãnh do b mOn
a) Chñ trI: Tru'Oig b mOn.
b) Thành phn: Tmàng, Phó Tru'O'ng b5 mOn (tnrmg hp'p B mOn không
có cp phó thI Tru'&ng hoc Phó don vj).
c) Thu ki: Tm l t chrc cña don vi.
d) Ni dung: Báo cáo tp th v tInh hInh 2 bithc và tin hành tháo lun,
biu quyt (bng phiu kIn) v nhân ski' d nghj b nhirn. Nhân sr duc dé ngh
b nhiêrn phái dat t l trên 5O% tang s thành viên tp the lãnh do b mon
dng '.
B mOn lap tO' trInli gui tru'O'ng don vj kern theo biên bàn h5i ngh, biên bàn
kim phiu và phiu tti các buo'c; hè so nhân sij du'cc gii thiêu bô nhiim
4. BuO'c 4: Hi nghi tp th lãnh dao don vj
a) Chü trI hi ngh: Tnrng don vj.
b) Thành phân tham dir hôi nghj: Tp the lãnh dao don vj.
c) Thu k' hi nghj: Trp' l' t ch(rc.
d) Ni diing:
- Tháo lun, nhân xét, dánh giá và biêu quyt nhân sr bang phiêu kIn.
Nhân sr du'çc d nghj b nhiêrn phái dtt t l trên 50% tOng so thành viên tp
th lãnh dto dng .
- Phiu biu quyt nhân su b nhiêm do Ban t chñ'c hi nghj phát hành,
có dóng du treo cüa Hpc viên. Kt qua kirn phiu và Ret qua Hi nghj duçic
ghi thành biên bàn. Kt qua kim phiu dup'c cOng bO tai Hi nghj nay.
* TrixO'ng don vi 1p Th trInh kern theo (1) Biên ban các hi nghj, (2) Biên
bàn kim phiu va phiu ti các bu'c, (3) TO' trinh cüa b mOn, (4) HO so cüa
nhan six du'cc d nghi b nhirn báo cáo Giárn dc Hçc vin (qua Ban TO chirc
can b5) xern xét, quyt djnh.
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5. Buó'c 5: Hi ngh Dáng üy và Hi ngh Tp the lãnh dao Hpc vin

5.1. Hôi nghi Dáng üy Hoc viën cho ' 1cin v nhân sir duçc d nghj bô nhirn
a) Chü tn Hi nghj: BI thu Dâng üy.
b) Thành phn tharn dir: Dáng üy viên.
c) Thu kr: Van phOng Dáng üy.
d) Ni dung hôi ngh: Giárn d6c Hoc vin báo cáo v kt qua 1ira chpn tai
các buóc dã tin hành. T chirc 1y kin bang phiêu kIn v nhân sr dê ngh bô
nhim. Kët qua kiêrn phiêu duçc cong b tai Hi ngh nay.
5.2. H5i ngh tp th länh dto Hçc viii
a) Chü trI hi nghj: Giárn dc Hpc viên.
b) Thành phn hi nghi grn: Tp th lãnh dao Hpc vin.
c) Ni dung:
- Phân tIch kt qua 1y phiu 0' các hi nghj.
- Xác rninh, 1ct 1un nhng vn d m1i nay sinh (nêu co).
- Ip the lãnh dao tháo luân, nhn xét, dánh giá và biu quyM nhân sr
bang phiêu kIn.
- Nguyen tc lu'a chon: Ngithi dtt s phiu cao nhât, dat ty 1 trên 50%
tjnh trên tng s thành viên tp th länh dao giâi thiu thi duc hra chpn dê ngh
b nhirn. Tnrirng hçp có 02 nguO'i có s phiêu ngang nhau (dat t 1 50%) thI
Giám dc Hpc vin 1ra ch9n nhân sir d d ngh b nhirn.
- Phiu biêu quyt nhân su b nhirn do Ban t chic hi ngh phát hành,
có dóng du tneo cüa Hpc viên. Kt qua kim phiêu và két qua T-Ji ngM dugc
ghi thành biên ban. K& qua kim phiu duçcc cOng bO tai Hi nghj nay
6. Giám dc Hoc vin báo cáo Dàng üy và Hôi dng Hpc vin v kt qua
thuc hiên quy trInh b nhiêrn; Quyt dnh và cOng b quyêt djnh bô nhirn.
Diêu 26. Quy trInh bô nhim 1i trtro'ng, phó b mon
Sau khi Giárn dc Hoc viên dng ' v chü tru'o'ng tniên khai quy trInh bô
nhiêrn lai, don vi và Hoc viên t chirc tnin khai thrc hin:
1. Buó'c 1. Nhân sr duc d nghj bô nhim la g lam báo cáo tir nhn xét,
dánh giá vic t1c hin chrc trách, nhim vi.T tnong thO'i han git' chiirc vi gri
Trucmg do'n vi và Giám dôc Hçc vin.
2. Buc 2: T chirc Hi nghj 1y phiu tin nhirn nhân sir dé bO nhirn 'ai
(ducic tin hành khi cO it nht 2/3 s ngu'i du'çic triëu tp có rnt).
a) Chü trI: Tru'àng dan v (nu tmög dolTi vj là TrLro'ng b mOn thl cap Phó
cüa dan vi)
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b) Thu kr: Tro' 1i t chiirc.
c) Thành phn: bàn th viên chrc và ngui lao dng cüa b mon
d) Ni dung:
- Nhân su' dmc xern xét d b nhiêm lai báo cáo tu nhân xét, dánh giá vic
thuc hiên chirc trách, nhiêrn vu trong thi han giü chrc v; hi ngh tham gia
gop ' kin và bö phiu tin nhiêm bang phiu kin di vó'i nhân sr du'c xem xét
b nhiêm 'a•
- Ghi phiu ly kin tin nhiërn (co th k ten hoc khOng k' ten). Phiu lay
r kin tIn nhiêrn do Ban t chirc hôi ngh phát hành, có dóng du treo cña Hoc vin.
Kt qua kiêm phiu duçc ghi thành biên bàn, không cOng bO tai hi nghj nay.
- Kt qua hi nghj du'c ghi thành biên bàn.
3. Buó'c 3: T chirc Hi nghj tp the lãnh dao doi vl.
a) Chü trI hi ngh: Truing don vj.
b) Thành phn tham dir hi ngh: Tp th lãnh dao don v.
c) Thu k hôi nghj: Trç' l' to chirc.
d) Ni dvng: Tháo 1un, nhn xét, dánh giá và biOu quyt nhân sir bang
phiêu kin. Nhân sir dup'c d nghj bO nhiêrn phài dat t' 1 trên 50% tng s thành
viên tp th lãnh do dông .
- Phiu biêu quyt nhân su b nhim do Ban t chi.rc hi ngh phát hành,
có dóng du treo cüa Hpc vin. Kt qua kim phiu và kt qua Hi nghj duc
ghi thành biên bàn. KM qua kiêm phiu ducc cOng b tai Hi nghj nay.
Trud'ng doi vi 1p Th trjnh kern theo (1) Biên bàn các hi nghj, (2) Biên
bàn kim phiu và phiu ti các bu'âc, (3) T trInh cña b môn, (4) Ho so' cüa
nhân su du'cic d nghi b nhim lai báo cáo Giárn dic Hçc vin (qua Ban TO
chirc can b) xem xét, quyM djnh.
4. Buc 4: Hôi ngh Dàng üy vá Hi nghj Tp the lãnh dao Hpc vin
4.1. Hi nghi Bang üy Hpc vin cho ' kin v nhân sir du'ç'c dé nghj bO nhim
a) Chñ tn Hi ngh: Bi thu Bang üy.
b) Thành phn tharn dij: Bang üy viên.
c) Thu ki: Van phOng Bang üy
d) Ni dung hi nghj: Giárn dc Hpc vin báo cáo ye két qua 1ira chQn tai
các bu'ó'c dã tin hành. T chirc My kin bAng phMu kIn v nhân sir d ngh b
nhirn. KM qua kim phiu du9c cOng b tçti Hi nghj nay.
4.2. H5i ngh tp th lãnh dao Hçc vin
a) Chü tnI hi ngh: Giám dc Hçc vin
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b) Thành phn hi nghj gm: Tp th lânh dto H9c vin
c) Ni dung: Tp th länh dao thão 1un, nhn xét, dánh giá và biu quyêt
nhân six bang phiu kin.
- Nguyen t&c 1ira ch9n: Nhân sir duc d ngh b nhim phái dat t5' 1 trên
50% thng s6 thành viên tp th lãnh dao dng
- Phiu biu quyt nhân sir b nhim do Ban t chüc hi nghj phát hânh,
có dóng du treo cüa Hçc vin. Kt qua kim phiu vâ kt qua Hi nghj duc
ghi thânh biên ban. Kt qua kim phiu ducc cong b tai Hi nghj nay
5. Giám dc H9c vin báo cáo Dáng üy và Hi dng Hc vin v
kt qua thuc hin quy trInh b nhim; Quyt djnh và cOng bô quyt djnh
b nhim.
Mite 3
BO NHIM TRONG TRI1NG HqP KHAC
VA GIAO QUYEN, GIAO NHhIM V1J
Diu 27. Bô nhim trong trtrông hqp khác
1. B nhim trong truYng hçp hcp nht, sap nhp, chia tách, t chirc lai,
chuyn di mO hInh t chirc:
a) Tnthng hçxp hçp nht, sap nhp, chia tách, tè chrc la, chuyn di mô
hInh t chCrc cüa don v ma chtrc vv viên chirc dang giU i don v CU tuccng
throng hoc cao hon chüc v viên chtrc dir kin dam nhim & don vj mâi hoc
tru&ng hçp di ten don vj thI tp th lânh dao H9c vin và Giám dc H9c vin
xem xét, quyt djnh chuyn di chi'rc vi theo vj trI vic lam mâi tuong rng.
b) Tru&ng hçp hçip nht, sap nhp, chia tách, t chtrc lai, chuyn di mô
hInh t chirc cüa don vi ma chCrc vi viên chtrc dang gict & don vj cU thp han
chüc vu viên chirc du kin dam nhiêm & don v m&i thI vic b nhim duçic thirc
hin theo quy trInh b nhim di vói nhân sr ngun tcr noi khác.
2. B nhiêm khi thành lap don vi mó'i duoc vic b nhiêm duoc thuc hiên
tuong tr nhu quy trInh b nhim dM v&i nhân sir ngun tr noi khác.
3. B nhim khi don vj duçic nâng cp dugc thirc hin quy trInh b nhim
m&i phU hçip vâi tcrng trixng hçip ci th (ngun nhân sir tai ch hoc nguôn
nhân su tü noi khac).
4. B nhim khi don vj duc di ten do kin toàn 'ai chüc näng,
nhim vii và co cau t chirc duçc thirc hin nhLr quy trInh b nhim m&i tcr
ngun nhân sir tai ch. Tru&ng hgp da dn th&i han b nhim 'a thI thçrc
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hiên theo trInh tir, thu tçtc b nhim 1ti, nhixng quy& djnh b nhim s ghi
theo chi'rc danh myi.
Nu nhân sir duçic diu dng hoc tip then d b nhim thI thirc hin
theo quy trInh b nhim di vth nhân sir tü non khác.
5. B nhim khi hçip nht, sap nhp: Truàrng hçip nhân sir tai dan vj thI
thirc hin quy trInh b nhim mâi tir nguM nhân sr ti ch& Con trueing hqp
nhân s1r tir noni khác thI thirc hin quy trInh b thim di vâi nhân sir ngun tfz
ncxi khác.
6. Di vâi than sir hin dang kiêm nhim giü chüc vi trisông, phó ti
dan vj chirc nàng khi duçvc giOi thiu b nhim chirc vi tuang duong (tru&ng,
phó khoa) ti dan vj chInh nhim thI thrc hin quy trInh b nhim mOi di vâi
ngun nhân sir tai ch. COn nu nhân s1r do duçic giOi thiu gi& chirc vi tuang
throng a dan vj khác thI thirc hin quy trInh b nhim mói di vâi ngun than
sr tr fbi khác.
•
A
Dieu 28. Giao
quyen, giao nhiçm vij

1. Tnthng hgp don vj (khoa, don vj chirc näng, b mon và tuong
throng) chua kin toàn ducc cp tru&ng/cp phó, can cü yêu cu nhim vii,
Giám d& H9c vin xem xét, quyt djnh và chju trách nhim vic giao quyn
hoc giao nhim v1i phii trách/trithng/phó don vj cho nhân sir dn khi có
quyt djnh mOi.
2. Ngoài các truäng hqp Giám dc HQC vin trirc tiêp giao quyên
hotc giao nhim viii nêu ti khoãn 1 Diu nay, nhüng trithng hçp dc bit
do hiu 1irc quãn 1 và hiu qua cong tác yêu cu, Giám dc Hçc vin có
quyn lira ch9n giao nhim v11 quãn l không theo trInh tir, thu t%ic cüa Quy
ch nay nhung phãi tuân thu theo Quy ch th chuc và hot dng cüa HQC
vin và chju trách nhim v quyt djnh cUa mInh. Trong truông hçp cn
thi&, Giám dc Hc vin có th t chüc Hi nghj toàn th viên chüc và
nguai lao dng cüa don vj d nghe chuong trInh/k hoch cong tác cüa
nhân s1r và 1y kin (bang phiu kin) di vâi nhân sir duc giao quyn,
giao nhim v1i.
3. Giám dc H9c vin báo cáo Dáng Uy và Hi dng H9C vin di vâi
nhân s1r d kin giao quyn, giao nhim vii nêu tti khoán 1, khoãn 2 Diu nay
truâc khi k quyt djnh ban hành.
4. Nhân sçr duc giao quyn, giao nhim vi th%rc hin quyn han, trách
nhim và huang quyn lçii, ch d nhu di vâi nhân sir duyc b thim cp
truàng (nu nhãn sr duçc giao quyn, giao thim viii cp tru&ng) hoc cap phó
(nu nhân sir duçic giao quyn, giao nhim vi c.p phó).
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Chiro'ng IV
CHO THOI GIcJ' CH1J'C VU, MIEN NHIM
Diêu 29. Thôi gift chfrc vii dôi vó'i viên chtc quail 1
1. Viêc xem xét, quyt dinh cho thôi giiI chirc vi dôi vi viên chirc quán
1 dixc thixc hiên trong các tnrng hçp sati:
a) Tir nguyen, chü dng xin thôi gi chirc vi quán 1';
b) Do khong dü si1rc khóe, hn ch v näng lirc hoc khong con dü uy tin
d hoân thânh chrc trách, nhim vi1 duçic giao;
c) VI các 1 do chInh dáng khác cüa viên chtrc.
2. Viên chirc quán 1' khOng dlxGc thôi girt chüc vil nêu dang trong thai
gian chju six thanh tra, kim tra, diu tra cüa cx quan chiirc näng có thârn quyên
theo quy dnh cüa Dáng và pháp 1ut.
3. Quy trInh xern xét cho thôi gi chtrc vii:
a) Sau khi nhn don xin thôi giü chirc v quán Ii cüa viên chüc, Ban To
chirc can ho hoäc tm&ng dcm vi nol vien chiirc dang cOng tác phái trao dôi vri viên
chirc có don d nghj thôi giü chirc vii (vic trao di nay du'c 1p thành biên ban).
Tnrng hcp viên chilEc chüc rñt doi thI dirng vic xern xét; tnrO'ng hcip viên chiirc
khOng nit don thI Ban T chüc can bô xem xét, d xut vth Giám doe Hpc vin.
b) Sau khi nhân dixoc van ban d xut cüa Ban To chiirc can b, Giám doe
Hpc vin xin kin cüa Dáng ñy d cho kin bang van ban ye vic thôi chute
vii quán 1r cüa viên churc.
c) Tap th lãnh dto H9c viên phái tháo luât, biêu quyêt bang phiu kin.
Viêc quyt dnh cho vien churc thOi giü chiirc vi quán 1 phái dixçc trên 50% tOng
s thành vien tp th lãnh dto dng ; tmO'ng hcp dtt 1 50% thl do Giám dc
HQc vin quyêt dnh.
d) Giárn dc Hçc vin quyM djnh cho thôi giiir chi'rc vi quán iç dOi vi
viên chüc.
4. Viên chute quán 1' xin thôi gi chute vii quän 1r nhung chixa duçic Giárn
dc Hpc vin dng thl vn phâi tip tiic thtrc hin churc trách, nhiêm vi, quyên
han duçc giao.
5. H so xem xét cho vien chute thôi gici chute vi quán 1ST:

a) Tt trInh cuta Ban T chñ'c can bô.
b) Các van ban có lien quan: Quyt dinh, van ban k& luan, ' lcin cüa co
quali, don vi có thm quyn, don d ngh cüa viên chñc; kin cüa tp the länh
dto don vj noi viên chute dang cong tác.
c) Biên ban hi nghj va biên ban kim phiu.
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Diêu 30. Min nhim di vO'i viên chü'c quãn 1
1. Vic xem xét min nhirn di vói viên chirc quãn 1 dixçic thrc hin
trong các trixô'ng hqp sau:
a) Co hal närn lien tip duoc xp 1oi chit lu'ng 6' mirc không hoàn thành
nhiêrn vu.
b) B xr 1 ki Iut chua dn rnirc each chtrc nhu'ng do yêu cu nhim vi
cong tác cn phái thay th.
c) Bi xir 1 k luât khin trách hoàc cánh cáo hai IAn trong cñng rnt thai
han b nhiêrn.
d) Bj co quan có thArn quyn kt luân vi pharn quy djnh cüa Dáng ye báo
ye chính tn nôi bô.
e) Các 1 do min nhiêrn khác theo quy djnh cua Dáng và pháp lut.
f) Không hoàn thành nhiêrn vii, khOng thrc hin nhim vii du'cc Cap có
thAm quyn giao, không thixc hiên diing eác cam k& khi irng CU', khi CO biu hin
thiu vai trO tin phong guang rnu, khOng yen tarn gn bó lam vic lâu dài vói
HOC vién, lam mAt doàn kt nôi ho, lam suy giárn ' Chi vá sij dông thun CUa viên
ChUC trong dcm v khi thrC hin cac nhirn vii Chinh ft Cua dan vj Va CU HQC vin.
2. Quy trmnh xem xét min nhirn di vth viên ChUC qUan l
a) Khi Co dU can cU' mien nhiêrn di vi viên Chile quãn l' quy djnh tai
khoán 1 Diêu nay, truO'ng don vi no'i viên ChUC dang cong tác hoC Ban To ChIIC
Can bO d xuAt vO'i Giám dC HOC viên.
b) Sau id-u nhân drnc d XUAt rnin nhiêm cua Ban To Chue Can b, Giárn
dC HQC vin xin T kiên CUa Bang Uy d Cho ' kin bAng van ban ye ViC mien
nhirn ChUC vt di vâi viên ChUc quán l.
e) Tp th lãnh dao HQC vin phái thão 1un, biêu quyt bAng phiu kIn.
Vic quyt djnh min nhim di vi viên chUc phái dirge trên 50% tOng so thành
viên tp th lãnh dto dng ; tnrrng hçp dat t l 50% thi do Giárn dOc Hçc vin
quyt dnh.
d) Giám dc
quán iç.

HOC

vin quyt dnh min nhirn chu'c vij di vi viên ChUC

3. Viên Chuc quán 1 sau khi bj min nhirn, Giám dC HQC vin b trI
cOng tác phU hçp; viên chUc cO trách nhim chAp hánh quyêt djnh phân cong cUa
Giám dc Hçc viên. Trung hpp viên chUc bi rnin nhirn do dánh giá, xp loi
chAt luçing 6' mUc không hoàn thành nhim vii trong hal närn lien tiêp thI Giám
cl6c HQC vin cho thôi vic theo quy djnh cUa pháp 1ut.
4. H so xem xét min nhiêm viên chUc quán i' thirc hin nhu quy dnh
cho thOi eiTn'rc vi tai Quy ch nay.
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Diu 31. Ch d, chinh sách d6i vó'i viên chü'c thôi gill chfrc viii, mien nhim
và vic giãi quyt khiu nti, t6 cáo lien quan den min nhim dôi vói viên chü'c
1. Viên chrc quàn 1' sau khi có quy& djnh cho thôi giIr chirc vii duqc b
trI cong tác phü hcip vó'i nàng hrc, sO' tru'Oiig, trInh d, chuyên rnOn, nghip vii
dime dao tao phü hçp vi vi tn vic lam; d119c bão luu phi cp chc vi (phn
ngân sách) hin hming dn ht th?i han hoc nhim kST gi chc vt.
2. Viên chirc quán lr bj min nhim không dixcic hu&ng phii cp chrc vi1
k tir ngày có quyt djnh min nhiiu Sau khi min nhim nêu viên chirc tir
nguyen xin nghi him, nghi vic thI duçic giái quyt theo quy dnh hin hành.
3. Vic giài quy& khiu nai, t cáo cUa viên chirc:
a) Vic giài quyt khiu nti, t cáo lien quan dn vic mien nhim dôi vth
viên chirc quàn 1 thirc hin theo quy dnh cña Dàng, Lust Khiu nai, Lut T cáo.
b) Trong khi chua có quy& djnh giãi quy& khiu nai, th cáo thI các dGn v,
cá nhân có lien quan phài thi hành quyt dnh min nhirn cüa Giám dc Hçc vin.
c) Trong then han 30 ngày k tir khi có dñ co sâ kt lun vic min nhirn chtirc
vi quàn l là sai thi Uiám dc Hpc vin phài Co quyt djnh b trI laj chrc vil quãn 1
Va giái quyêt CáC quyn lçñ hcp pháp lien quan dn chrc Vi Cu cüa viêfl chixc.
Chu'o'ng V
TO CH(J'C THTfC HIiN
Diêu 32. Trách nhiêm thi hành
1. TnrO'ng doi vj và tp th lãnh dao dcn v chu tráCh nhirn thirc hin vic
b nhirn, b nhim lai, cho thôi gili chirc vt, min nhim can b theo quy djnh ti
Quy ch nay. Nhng ni dung khác có lien quan dn vic b nhim, b nhirn lai,
cho thôi giü chirc vt, min nhim can b khong du'qc nêu tai Quy ché nay thi áp
diing theo các quy djnh khác lien quan.
2. Trong qua trInh thrc hin khi Nba nuó'c thay di quy djnh ye vic bô
nhim, b nhirn lai, cho thôi gii chirc vi, rnin nhirn dii vói viên chi'rc quán 1
hoc nu cO dirn nào chua phü hçp, cn sira di, b sung, các drn vj, các vien
chirc phàn ánh v Ban T6 chirc can bô d tng hpp, báo cáo Giám dc Hçc vin
xem xét, quyt dljnh si1a di, b sung./.
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