
DANG BQ TIN}1 NAM DINH BANG CONG SAN V1T NAM  
BANG UY KHOI CAC CO QUAN 

VA DOANH NGHIP TIM! Nam Djnh, ngày 01 tháng 10 nám 2021 
* 

So 902-QD/DUK 

QUY B!NH 
bô nhiin và gió'i thiu can b ti'ng Cu' 

- Can cr Diu 1 Dãng Cong san Vit Nam; 

- Can cü Quy djnh s 24-QD/TW, ngày 30/7/202 1 v "thi hành Diu l 
Dáng"; Quy djnh 22-QD/TW, ngày 28/7/202 1 ye "cong tác kiém tra, giám sat và 
kj' lut cia Dáng" cüa Ban Chap hanh Trung uang Dãng (khóa XIII); Quy djnh so 
105 -QD/TW, ngày 19/12/2017 ye "phán cap quán lj can bç3 và bO nhim, giái 
thiu can b5 thig cii' cüa B ChInh trj (khóa XII); 

- Can cir Nghj quy& s 09-NQ/TU, ngày 20/10/20 16 cüa Ban Chp hành 
Dãng b tinh (khóa XIX) ye ttnâng cao chat lirng di ngü can b5 ldnh dQo, quán 
1j các cap tui' nàm 2016 den nám 2020 và nhthig nám tiêp theo"; 

- Can cü Quyt djnh s 274-QD/TU, ngày 21/12/2016 v "phân c4v quán l•j 
tO chi'c b3 may và can ba"; Quyêt djnh so 275-QD/TU ngày 21/12/2016 ye ban 
hành "Quy chê bO nhim can b và giái thiu can b5 &ng ci"; Kêt lu.n 02-KL/TU, 
ngày 12/4/2017 ye "tha dOi, bO sung mç5t sO n5i dung quy djnh ye cOng tác can 
b5" cüa Ban Thuông v11 Tinh üy; 

- Can cu Quy ch s 01-QC/DUK, ngày 22/9/2020 cüa Ban Chp hãnh Dâng 
b Khôi Các c quan và Doanh nghip tinh khóa I, nhim k' 2020-2025, 

Ban Thu&ng viii Ding üy Khi Các co quan và Doanh nghip tinh (Ban 
Thithng v11 Dâng üy Khi) quy djnh ye bO nhim và giâi thiu can b üng ci:r nhu 
sau: 

CHU'ONG I 
QUY B!NH CIIUNG 

Biêu 1. Phm vi, dôi ttrç)'ng áp dtjng 

1. Quy dnh vic b nhim, b thim lai, giói thiu can b 1rng cü (sau day 
gçi chung là b nhim can b) bâu giü các chüc danh can b lãnh d.o, quãn l do 
Ban Ththng vii Dãng üy Khôi trirc tiêp quãn 1; quãn 1, quyêt djnh, gm: 

- O Dâng üy KhSi: Uy viën Ban Thixing vii, Uy yiên Ban Chip hành Dãng 
b Kh&; Chü nhim, Phó chü nhim, US'  viênU5' ban Kiêm tra Bang u5' Khi; 
Truông, PhO các cci quan chuyên trách tham mu'u, giüp vic Bang uS' Khi; 
Trii&ng, Phó các. Doàn the Khôi. 
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- O co s&: bI thu, phó bI thu, üy viên ban thu&ng vçi, üy viên ban chp hành 
cap u5'; chü nhiêm, phó thu nhim, üy viên üy ban kiêm tra dàng u' co s&. 

2. Can b thuc diên gii thiu irng cà ti dai  hi Dàng và các doàn th, thirc 
hin theo quy djnh cfia Diu 1 Dàng, Diu l và huóng dn cüa các doàn the; các van 
ban quy djnh, hu&ng dn cüa Trung ilong, cüa tinh. 

Diu 2. Giãi thIch tü ngfl' 

Trong Quy djnh, nhirng tr ngü duâi day dugc hiu nhu' sau: 

1. "Cá'p có thdm quyn"là tp th lãnh dao  hoc ng.thi dirng du ducic 
giao quyên quyêt djnh dôi vâi chirc danh can b theo phân cap quàn l. 

2. "Tçp thê lânh dgo ": 

- D& vói Dàng üy Khi: là Ban Thu&ng vii. 

- Di vâi Ca quan Dàng üy Khi: là Thu trueing, Phó Thu tru'ông, Dãng üy 
Ca quan. 

- Dci vi các Co quan chuyên trách, tham muu giüp vic cüa Dàng üy Khôi: 
là cap truó'ng, c.p phó. 

- Dé,i vâi Hi Cru Chin binh KMi: là Ban Thudng vii Hi KMi. 

- Di vri Doàn Thanh niên Khi: là Ban Thuông VI:i Doàn Khôi. 

- Di viii dàng b co sô: là t.p th dàng ñy. 

- Di vói chi bô Ca s&: là ban chi üy hoc bI thu và phó bI thu' (nai không có 
ban chi üy). 

3. "Ngwô'i dung du" Dàng üy Khi: là BI thu'. "Ngixôi dirng du" các co 
quan chuyên trách, tham muu giüp vic cüa Dàng üy Khi: là cap tnthng; fli Ciru 
Chiên binh KhM: là Chu tjch; Doân Thanh niên Khôi: là BI thu Doàn. "Nguô'i 
dung du" các dàng b, chi b ca s& trirc thuc Dàng üy Khôi: là bI thu. 

Diu 3. Nguyen tàc bô nhim can bi 

1. Dàng thông nhât lânh dao  cong tác can b và quàn l di ngü can b. 

2. C.p üy, tè chuc dàng và tp th lãnh dio xem xét, quyêt djnh rnt cách 
dan chü trên Co sâ phát huy dy dU trách nhim và quyn han  cüa trng thành viên, 
nhât là nguôi dung dâu cap üy, t chüc dãng. 

3. Phài xut phát tü yêu cu, nhiêrn v11 cüa co quan, don v, doanh nghip; 
phâi can cir vào tiêu chuan, diu kiên, phm cht, dao  d(rc, näng lirc và sO' truO'ng 
cüa can b. 

4. Co bàn bão dam sir n djnh, k thüa và phát trin cüa di ngQ can b, bào 
dam 3 d tui, bão dam cht lugng, t' l, co cu can b n, can b tré theo quy 
djnh. Nâng cao chat lucing và hiu qua hoat dng cüa co quan, don vj, doanh 
nghip. 
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lJiêu 4. Trách nhim và thm quyn bi nhim can b 

1. NgiRi diimg du, tp th länh do và các thành viên cap üy, to chirc dàng, dê 
xuât nhân six và nhãn xét, dánh giá can b ducc d xut. Nêu nguñ duqc gii thiu là 
can b cOng tác trong co' quan, dan vj, doanh nghip Nba nithc thI phâi duçic quy 
hoach vào chi.irc danh bO nhiêm hoäc tuo'ng duang dà duçc cap có thâm quyên phê 
duyt hoc xác nhn. Can b trong các doanh nghip ngoài nhà nithc nói chung phái 
duçc quy hoach  vào các chtrc danh bô nhim. 

2. Tp th lãnh dao thão lun, nhn xét, dánh giá can b, giOi thiu can b 
rng cir. 

3. Ca nhân, tap th d nghj b nhim can b hoc gii thiu bô nhim phái 
chju trách nhim ye dê nghj cüa mInh. 

4. Khi can thiêt, Ban Thung vi Dâng üy Khi gap,  trao di kiên hoc üy 
quyên cho Ban to chiirc Dâng üy Khôi gap,  trao dôi kiên vOi than sir truOc khi quyêt 
djnh. 

5. Trtrrng hç'p ngLthi dCrng du và tp th lãnh do cap üy có kiên khác 
nhau v nhân six dix kin b nhim thI phái báo cáo Ban Thtthng vi Dâng üy Khôi 
xem xét, quyêt dinh. 

Trumg hcp tp th lanE do giói thiu 2 nguôi có so phiêu ngang nhau thI 
ch9n nhân six do ngui dirng du gii thiu quyêt djnh bô nhim hoc trInh Ban 
Thixèng v Dáng üy KhOi quyêt dinE. 

lJiêu 5. Quy trInh, thu tiic bi nhim 

Quy trInh, thñ tue bi nhim phái thrc hin theo dñng Diêu l Dáng, pháp 
lut cüa Nhà nuóc; Diu 1 và hixng dn cüa các doàn the; các van bàn quy dnh, 
huOng dn cüa Trung uang, cüa tinh và Quy djnh nay. 

CHIXUNG II 
TEEm HAN, TIEU CHUAN VA DIEU KIN BO NHIM CAN BQ 

Diêu 6. Thbi hn giü' chü'c viii 

1. Thyi han mi nhiêm kS'  b nhiêm chirc vu là 5 näm. 

2. Th?xi hn giü chirc vi bâu cà can cir vào nhim k di hi cüa t chirc do. 

Diêu 7. Tiêu chuân, diu kin bô nhim 

1. Bào dam tiêu chun chung, tiêu chun chirc danE theo quy djnh cUa Dàng 
và co' quan có thâm quyên; khOng vi phrn ye nh&ng diêu can b, dãng viên khOng 
duGc lam. 

2. Co h so', 1 ljch cá than day dü, rö rang, dugc co quan chüc näng có thâm 
quyën xác minh. 

3. Dôi vri can b là cong chirc, viên chirc, dáng viên thuc các co' quan, dan 
v, doanh nghip Nba mthc: trIflE d chuyên môn, l 1un chinE trj và tui b 
nhim thirc hin theo Nghj quyêt sO 09-NQ/TU ngày 20/10/2016 cüa Ban Chp 
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hành Dàng bô tinh (khoa XIX). D& vri can b a các doanh nghip ngoài Nba 
nuac: can cü vào diéu kiên Cu the Ban Thu?ng vi Dâng üy Khôi xem xét, quyêt 
djnh. 

Di vOi can b dã thôi giU chirc vii iänh do, quàn 1 sau mt thai gian cong 
tác nêu duçic xem xét dê bô nhiérn gict chüc vçi lãnh dao,  quân 1 thI diêu kin ye 

tuôi tic hin nhii quy djnh khi bô nhim lan dâu. 

4. Co dü sue khoé d hoân thành nhirn vii dixgc giao. 

5. Can b bj kS'  lut tü khin trách tth len thI không dugc quy hoach, bô 
nhim vào các chirc v11 cao hcin trong thôi gian It nhât mt närn kê tr khi quyêt 
djnh k lut. Dng viên bj k) lut, ,cách chüc trong vông 1 nãm kê tir ngày cong bô 
quyêt djnh, khong diiçc bâu vào cap üy, không chi dnh, bô rthirn vào các chüc vii 
tuang drnmg và cao han. Can b dang trong thai gian bj xem xét k' 1ut, thI chua 
dua vào quy hoach; chua xem xét bô nhim hoc giâi thiu irng cir chirc vii cao 
hcm. 

6. Nhân six khi duac lixa chon d dix kin b nhim vào chirc danh cao hon thuc 
Co quan Dãng üy Khôi: phãi trInh bay chuung trInh hnh dng cüa cá nhân dê cap có 
thâm quyên xem xét, quyêt djnh. 

r A. A Dieu 8. Tieu chuan chinh tn nol ho 

Ban Thixàng vi Dâng üy Khi thrn djnh và k& 1u.n v tiêu chuân chInh trj 
dôi vói nhân si dr kiên bô nhim cac chüc v länh dao,  quân l ti cci quan Dáng 
Uy Khôi; BI thix, Phó BI thu cp ñy cd s& thuôc Khi (Khong bao gôm các dông 
chI là can b thuc din Ban Thuang vi Tinh üy quàn l và quyêt djnh). 

Ban T chüc Dâng Uy KMi chU trI phi hçrp UBKT va các Ca quan lien quan 
tham muu cho Ban Thu?mg vt Dâng üy Khôi vie thâm djnh ye tiêu chuân chfnh trj 
theo Quy djnh so 126-QD/TW ngày 28/02/2018 cüa B ChInh trj "quy djnhi mt so 
van dê ye báo v chInh trj n5i b trong Dáng"; hoàn chinh ho so nhân s1r, tOng h9p 
day dü các ' kiên ye nhân sir trInh Thung trirc Dàng u' Khôi cho ' kiên truac khi 
trInh Ban Thuang viii Dâng üy Khôi xem xét, quyêt djnh. 

CHUNG III 
QUY TR!NH BO NrnM CAN BQ 

Diu 9. Quy trInh kin toàn b sung Uy viên Ban ChIp hành, Ban Thu*ng 
viz Bang üy Khi 

1. Ban Thu?ng vt Dãng üy Kh& báo cáo Thithng trirc Tinh üy xin chü truo'ng 
sO luqng va d hen phan cong cong tác dôi yOi can bô dê nghj kin toàn. 

2. D xut nhân su ci th sau khi duçic Tinh üy dng v chü tnrang: 

Bu'&c 1: Hi nghj Ban Thuông vil Dàng üy Khi 

Ban Thu&ng vi Dáng üy Kh& thào lun và d xuât Co câu, so luçng, tiêu 
chuân, diêu kin, quy trInh giai thiu nhân s1r. 

Btró'c 2: Hi nghj Ban Chip hành Dàng bO Kh& 
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Ban Chp hành Dáng b Khi thâo 1un và thng tht v Co c.u, s luçmg, 
tiêu chuâri, diu kiên, quy trinh giói thiu nhân sir và tiên hành giYi thiu nhn sr 
bng phiêu kIn. 

Nguyen tc gii thiu và 1ira chçn: Mi thãnh viên giâi thiu 1 ngui cho mt 
chüc danh; ngui nâo dt so phiêu cao nhât trên 50% thi duçic hra chçn. Trix&ng hçip 
không có ngithi nào d.t trên 50% so phiêu giâi thiu thl ch9n 2 ngixñ có so phiêu giOi 
thiu cao nhât tü trén xuông dê giâi thiu & các buóc tiêp theo (kêt qua kiêm phiêu 
không cong bô & hi nghj nay). 

Btró'c 3: Hi nghj Ban Thu&ng v Bang üy Khi 

Ban Thu&ng vii Bang üy KMi can cü vào co cu, tiêu chu.n, diêu kin yêu cu 
nhim vi và khâ näng dáp lrng cüa can b; trén Co s& kêt qua giâi thiu nhãn sir & 
birâc 2, tiên hành thâo 1un và giOi thiu nhãn si bang phiêu kIn. 

Nguyen tc gi&i thiu và lira chçn: Mi thành viên giài thiu 1 ngu&i cho mt 
chüc danh trong s nhãn sii duçrc gi&i thiu & buâc 2 hoc giói thiu ngu&i khác có dü 
tiêu chuãn, diëu kin theo quy djnh; ngu&i nào dat  sO phiêu cao nhât trên 50% thI 
duoc lua chon Nêu không co nguoi nao dat trên 50% so phiêu giol thiêu thi chon 2 
ngu&i có sO phiêu gi&i thiu cao nhât tr trên xuông dê lay phiêu tin nhim tai  hi ngh 
can b chü chOt (két qua kiêm phiêu cOng bô tai  hi nghj nay). 

Tnr&ng h?p  kt qua gith thiu cüa Ban Thu&ng vçi khác vth kêt qua giâi thiu 
nguôn nhân sr cüa Ban Chap hành (bu&c 2) thi báo cáo, giái trInh lam rô vói Thu&ng 
trirc Tinh üy xem xét, cho kiên chi dao  truóc khi tiên hành các bithc tiêp theo. 

Btro'c 4: Hôi nghi can b chU ch& 

To chrc 1y kin cüa can b chü cht v than sir (ducic tin hành khi có It 
nhât 2/3 sO ngu&i diic triu tp có mO. 

- Trao di, thão lun v co cu, tiêu chun, diu kin và khã nàng dáp 1rng yêu 
câu nhiêm vu cüa can bô. 

- Thông báo danh sách can b do Ban Thi.r&ng vii giói thiu (& bUâC 3); tom tt 
1 ljch, quátrInh hc tap,  cong tác; nhn xét, dánh giá mi, khuyêt diem, mt mnh, 
mt yêu, triên vçng phát triên; dir kiên phãn cOng cong tác. 

- Ghi phiu 1y kin (co th k hoc không k9 ten). 

(kt qua kim phiu không cOng b & hi nghj nay). 

Bir(rc 5: Hi nghj Ban Chp hãnh Bang b Khi biêu quyêt nhãn sir 

- Phan tIch k& qua 1y phiu a các hi nghj. 

- Xác minh, kt 1un nhCtng v.n d m&i nay sinh (nu co). 

- Ly kin bang van b cüa cp üy co s& v nhân s11 ducic d nghj gith thiu 
kin toân. 

- T.p th Ban Chip hành Bang b Kh& thâo 1un, nhn xét, dánh giá và biu 
quyêt nhãn sir (bang phiêu kin). 
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Nguyen t.c lira chçn: Ngui nao dtt s phiu cao nht trên 50% s phiu gi1i 
thiêu thI duac lua chon giâi thiu kiên toàn. Truông hçrp 02 nguôi có so phiêu giâi 
thiêu ngang nhau (dat ty lê 50%) thi lua chon nhãn su do nglxal dung dâu gicn thiêu dê 
trInh, ctong thñ báo cáo day dü các kiên khác nhau dé Thu?mg trrc Tinh iy quyêt 
djnh. 

Ban Thung vii Dãng üy Kh&: 

- TrInh Thuông trirc Tinh üy (qua Ban Ti chüc Tinhüy) chi djnh bô sung Uy 
viên Ban Chap hành Dàng b Khôi. 

- TrInh Thixông trirc TInh üy (qua Ban T chüc Tinhüy) d thâm dnh nhân s1r 
bô sung Uy viên Ban Thu?mg vv Dáng üy Khôi. 

,Sau kbi có van bàn dng cüa Tinhüy, Ban Ch.p hành Dàng b Khi bu bô 
sung Uy viên Ban Thuông vi Dãng üy Khôi theo quy ché bâu cir trong Dáng; báo cáo 
kêt qua ye Thu&ng trrc Tinh üy xem xét, quyêt djnh chuân y két qua bâu cir. 

Diu 10. Quy trInh kin toàn b sung cp u viên, üy viên ban thirôiig viii, 
bI thir, phó bI thir dãng üy, chi üy co' s& 

1. Can cr s krcmg, co c.0 khuy& c.n b sung, quy hoch can b và nhn 
xét dánh giá can b, cap ñy ca s& (hoc chi b dôi vói nai không có cap üy) thâo 
lun, thông nhât xin chü truong kin toàn bô sung, trInh Thuing trirc Dãng üy Khôi 
bang van bàn (qua Ban To chirc). 

2. Thithng trirc Dâng üy Khi xem xét, tMng nhât và giao cho Ban To chi.'rc 
Dàng üy Khôi thông báo kiên cüa Thuông trirc Dàng üy Khôi dôi vi dê nghj cüa 
CG 51. 

3. C üy cci s& thc hin cac bithc giói thiu nhân si.r ci th (4n  ding theo 
Khoán 2, Diêu 9). 

3.1. D6i vâi các t chüc co si dâng có ban thu?ng vii: Vn dirng thirc hin dü 
5 bithc giâi thiu nhân sir nhu a Khoán 2, Diêu 9. 

3.2. Di vói các th chüc co' sà dáng là dâng b có cp üy nhixng không có ban 
thuong vu viêc gicn thiêu nhân sir thuc hiên dam bao du 3 buoc theo trrnh tu (Hôi 
nghj cap üy lan 1, Hi nghj can b chü chôt, Hi nghj cap üy lan 2 biêu quyêt giai 
thiu nhãn sir). 

3.3. D& vOi các t chirc co s& dáng là chi b có cAp üy: vic giâi thiu nhân 
sir tIme hiên dam bao du 3 buoc theo tunh tu' (Hôi nghi cap uy lan i, Hôi nghi chi bô, 
Hi nghj cap üy 1án2 biêu quyêt giâi thiu nhân s1r). 

3.4. D6i vOi các th chi'rc co sâ dãng là chi b không Co cAp üy, chi có bi thu 
hoäc phó bI thu: Dông chI lAth dio cap üy thông nhât vOi lãnh dao thu chôt co 
quan, don vi, doanh nghiêp giai thiu nhân s1r dé Hi nghj chi b biêu quyêt nhân sir. 

4. Cp üy Co sâ trmnh Ban Thuang v1i Dáng üy Khi bang van bàn (qua Ban 
To chIrc). 

4.1. Di vâi kin toàn b sung cAp üy viên: Ban Thi.rà'ng vi Dáng üy Khi 
xem xét, biêu quyêt và ban hành quyet djnh chi djnh bô sung cap üy vien. 
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4.2. Di vth nhân sr dcr kin bu b sung üy viên,  ban thungvi, bI thu, phó 
bI thu cap ñy: Ban Thtthng v1i Dáng üy Khôi bô phiêu biêu quyêt Va ban hành 
Thông báo ye vic giói thiu can b iirng bâu giU các chüc danh cap üy dãng co 
sy. 

5. Cp üy co s t chirc bu can b gict các chirc danh c.p üy dáng c s 
theo quy chê bâu cfr trong Dãng: 

5.1. Di vOl dâng b co sO: Cp üy tin hânh bâu b sung üy viên ban 
thu?ng vu, bi thu, phó bi thu cap üy. 

5.2. D& vOi chi b co sO: Chi b tin hânh bu bI thu, phó bI thu. 

6. Cp üy c sO trinh Ban ThuOng vv Dãng üy Kh& chun y kêt qua bu cü 
bang van ban (qua Ban To chirc). 

Liru : 

Vic th1rc hin quy trInh kin toãn b sung chi u viên, bI thu, phó bI thu chi b 
trirc thuc dáng üy co sO: Dáng üy co' sO can c1r Diêu 10 Quy djnh nay vn dung 
huOng dn chi bô trçrc thuôc thirc hin phü hçxp vOl dc diem tInh hlnh thirc tiên 
cüa t1mg chi b. 

Diêu 11. Quy trInh kin toàn bi sung ñy viên üy ban kiêm tra, chü 
nhiêm, phó chñ nhim üy ban kiêm tra các cap 

1. Kin toàn bô sung Uy viên Uy ban Kim tra, ChU nhim, Phó Chü 
nhim Uy ban Kiêm tra Bang üy Khôi: (thy'c hiçn theophy lyc O]) 

2. Kin toãn b sung üy viên üy ban kiêm tra, chü nhim, phó chü 
nhim üy ban kiêm tra dãng üy co' s& 

2.1. Can c1r s luçmg, co' cu khuyt cn b sung, quy hoch can b và nhn 
xét dánh giá can b, dàng üy co sO thão 1un, thông nhât xin chü truang kin toãn 
b sung, trInh ThuOng trirc Dâng üy Khi bang van bàn (qua Uy ban Kim tra 
DUK). 

2.2. ThuOng trirc Dàng iy KhM xem xét, thông nhât và giao cho Uy ban 
Kiêm tra Dáng üy Khi thông báo kiên cüa ThuOng trirc Dâng üy Khôi dôi vOi d 
ngh cüa co' sO. 

2.3. Dãng üy co sO thuc hin các buOc giOi thiu nhãn si,r ci th (v.n diing 
theo Khoãn 2, Diu 9). 

2.3.1 Di vó'i các t chOc cci sO dãng có ban thuOng vii: Vn diing thirc hin 
d 5 buOc giOi thiêu nhân sr nhu 0 Khoán 2, Diêu 9. 

2.3.2. Déi vOi các t chirc co sO dâng là dàng b có cap üy nhung không có 
ban thuOng vu:  Vic gi&i thiu nhân sr thuc hin dam bâo dü 3 buOc theo trInh tir 
(Hi ngh cap üy 1n 1, Hi nghj cn b chü ch&, Hi ngh cap üy lan 2 biu quyt 
giOi thiu nhân sir). 



8 

2.4. Dáng üy c s& trInh Ban Thuông vi Dàng üy Khi kt qua gii thiu 
nhân sr bang van bàn (qua Uy ban Kim tra DUK). 

Ban ThiRing v11 Dàng üy Kh& bô phiu biu quyt và ban hành thông báo 
ye vic gi1i thiu can b üng ci:r bâu giü các chrc danh. 

2.5. Dãng üy co s& tin hành bu Cu can bi gi các chirc danh üy ban kiêm 
tra dáng üy Co si theo Quy ché bu ci:r trong Dâng: 

2.5.1. Dáng üy Ca s& tin hành bu b sung üy viên áy viên UBKT, chü 
nhiêm UBKT. 

2.5.2. Uy ban kim tra dãng üy co si bu phó chü nhim UBKT. 

2.6. Dáng üy co sà trInh Ban Thumg vli Dãng ñy KMi chu.n y k& qua b.0 
cü (qua Uy ban Kiêm tra). 

Liru : Dàng üy co só khi tin hành quy trInh kin toàn cp üy, dông thñ 
kin toàn chüc danh cüa UBKT d& vi nhân si,r cii th thI tin thành dng thñ các 
buOc quy trInh dôi vói Ca chrc danh cp üy và chüc danh UBKT; báo cáo kêt qua 
ye Ban Thu?ing vçi Dãng ñy Khi (qua Ban T chüc và UBKT Dáng üy Khoi). 

.X . h. Then 12. Quy trinh kien toan Bi thtr, Pho hi thu' Doan Khoi, Chu t!ch, 
Phó Chü tich  Hi Ciru Chin binh Khi 

(thtc hin theophy lyc 02) 

Diêu 13. Quy trInh kin toàn cp phó, cap tru'&ng các co' quan chuyên 
track tham mu'u giñp vic Bang u Khi 

('thzc hin theo phy lyc 03,) 

Biu 14: [Mi vói can b cong tác và sinh hoit dãng ti các co quan, don vi, 
doanh nghip trong Khi thuc thâm quyn quyt djnli b nhim cüa các co 
quan, ban, ngành Trung trolig; tp doàn, doanh nghip Nhà nuróc 

Khi có van bàn d nghj hip y cüa ca quan Trung uang, tp doàn, doanh 
nghip Nba nithc: Ban To chüc Dâng üy Khôi tham mini Ban Thuè'ng vi Dãng üy 
Khôi co kiên trà 1?yi. 

CHIJNG IV 
BO NHIIM LA! 

Diu 15. Yen cu di vói viêc b nhim lii 

Khi ht thôi han  giU chuc v11 b nhim theo quy djnh, phãi xem xét có hay 
không b nhim 'ai. 

Can b sau khi duçic b nhim, vi mt trong nhü'ng 1 do ci the nhu: vi 
phm k 1ut Dàng, pháp 1u.t cüa Nba nuc chua dn muc phãi k luat  cách chiirc; 
không hoàn thành thim v; s'Crc khoê không dam bâo, không phü hçip vri diêu 
kiên lam viec, sinh hoat thi bô phân duoc giao tham mini ye cong tac can bô dê 
xuât và cap có thâm quyn can xem xét thay the kjp th?ji, khOng chi bet thii han 
gi chIrc vçi bô nhim. 
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Diêu 16. Diêu kiên ho nhiêm lai 

1. Hoân thành nhim vv trong thai htn giü chtirc v171 và van dü tiêu chuân, 
dáp iirng duçc yêu cu nhim vii trong thôi gian tói. 

2. Co quan, don v có yêu câu. 

3. Dii src khoê d tip tVc  dam nhn chirc vi cü. 

Diêu 17. Thâm quyên quyêt djnh và thri h&n bô nhim 1ii 

1. Cp nào ra quyt djnh b nhim can bO thi c.p do thirc hin vic b nhim 
1ti. Quyt dnh b nhim 1aj  phái duo'c ban hành truc khi hêt thyi han bô nhiêm 
gici' chirc vi It nhât 01 ngày lam vic. 

2. Thñ han bô nhiêm lai là 5 näm. 

- Nhtrng can b con dü tü 2 nãm cong tác den dui 5 näm cOng tác tInh den 
thai diem nghi huu du phãi xem xét b nhim 1i, nêu duçc bô nhim 1i thl thai 
gian b nhim li duçic tInh dn thñ dim dü tui nghi huu theo quy dnh. 

- Nhüng can b cOn duâi 2 näm cong tác tinh dn thai diem nghi hi.ru, tp 
th lãnh dto co quan, don vj d nghj cp Co thm quyn xem xét quyêt djnh có hay 
không kéo dài thai gian giü chirc v11 lãnh do dn thi diem dü tui nghi him theo 
quy djnh. 

3. Can b không duçyc b nhim lai së ducc b trI cong tác khác. 

Diêu 18. Quy trInh b nhim 1i can b hoc kéo dài thbi gian gifr chtI'c 
vi länh dio den tuôi nghi hu'u theo quy djnh 

1. Can b lam báo cáo tçr nhn xét, dánh giá vic thirc hin chüc trách, 
nhim vi trong th?ñ hn gitt chirc vii theo quy djnh. 

2. Lãnh do co' quan phi hçip vth Ban To chüc Dãng üy Khôi to churc hi nghj 
de tp the can b, cong chrc co quan tham gia kiên và ghi phiêu gii thiu tin nhim 
bô nhiêm lai. 

3. Ngthi dtrng du co quan trirc tip sir dung can b nh.n xét, dánh giá và d 
xuât kiên có bô nhim li hay không bO nhim 1i ho.c kéo dài thi gian giü chirc 
vi den tuôi nghi him theo quy djnh. Tp th lânh do xem xét, quyt dnh (bng 
phiêu kin) và trInh Ban Thung vii Dàng üy Khôi (bang van ban) qua Ban T chirc 
Dãng iiy KhOi. 

4. Ban Thumg vti Dâng üy Khôi biu quy& tin nhim nhân sr bng phiu 
kin: 

- Nhân sir ducc b nhim 1i phài dt trén 50% so phiu dOng so vói tong s 
Uy vien Ban Thithng v Dâng üy Khôi ducc triu t.p. 

- Ban Thumg vit Dâng üy ban hãnh quy& djnh bô nhim 1i (hoc kéo dâi 
th?iñ gian giU chic vi lnh do den tuôi nghi him). 
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5. Nhtng truông hgp kéo dài thôi gian gitt chirc vi lãnh dao  den tuôi nghi 
hu'u theo quy djnh thI chi tiên hành Khoãn 1 và Khoãn 3 cüa Diu nay. 

CHU'NG V 
THOI GIfi' CHI'C VU,  MIEN NHIM, TiJ' CHU'C 

Diu 19. Thôi gi& chfrc vtl,  min nhim, tn chfrc 

Vic xem xét cho can bO thôi gic chCrc v11, min nhim, tir chic thirc hin 
theo Quy dinh so 260-QD/TW ngày 02/10/2009 cüa B Chinh trj "Quy djnh ye 

vic thôi giff chj'c vi, mien nhiêm, tui' chüc cia can b5 ". 

Di vâi cp üy dâng ca s& doanh nghip: Can cü quy djnh Diu 1 Dâng vâ 
dê nghj cüa cap üy ca si, Ban Thii?rng v11 Dàng ñy Khôi xem xét, quyêt djnh. 

CHU'1NG VI 
LUAN CIIUYEN, JJIEU DQNG CAN BQ 

Diu 20. Luân chuyn, diu dng can b 

Vic luân chuyn, diu dng can b trong cci quan Dâng üy Khi, do Ban 
Thuing vii Dáng üy Khôi quail i, quyêtdjnh, thuc hin theo quy chê luân chuyên, 
diêu dng can b lãnh do, quail 1 các cap cüa Ban Thuông vii Tinh üy. 

CHIJ'iNG VII 
DIEu IuIoAN Till HANH 

. Dieu 21. To chuc thirc hiçn 

1. Quy djnh nay có hiu 1rc k ti'r ngày k. Các cci quan chuyên trách tharn 
muu giüp vic cüa Dãng üy Khôi; các dáng b, chi b co sâ thuc Dãng b Khôi 
triên khai thirc hin quy djnh nay. 

2. Ban T chi'rc Dáng üy Khi phi hçp vâi các CcI quan chuyên trách tharn 
muu giüp viec cüa Dãng üy Khoi, doàn the Khoi Va cap u cci sâ hu9ng dan, theo 
dôi, kiêrn tra, giám sat vic thirc hin Quy djnh. 

Trong qua trInh t chüc thirc hin nu Co vixàng mac, phát sinh vn d ctn 
bô sung, süa doi thI các cci quan chuyên trách tham mini giüp vic cüa Dâng üy 
Khôi, cap üy co sâ phán ánh, báo cáo Ban Thumg vi Dãng üy Khôi (qua Ban To 
chirc Dãng üy) xem xét, dieu chinh, bô sung cho phü hçip./. 

Ninhân: 
- Ban Thtrng vi Tinh üy, d báo cáo 
- Ban To chirc Tinhüy, 
- Các d/c Uy viên BCH Dáng bQ Khôi, 
- Các to chüc co sâ dang tr1rc thuOc, 
- Luu. 
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PHVLVCO1 
Biu 11 v Kiên toàn b sung Uy viên Uy ban Kim tra, 

A r 9 A 9 9 A. hiçm, Pho Chu nhtçm Uy ban Kiem tra Bang uy Khoi 
em theo Quy djnh so 902-QD/DUK, ngày 01/10/2021 

cia Ban Tlnthng v Ddng y  KhO'i) 

1. Can cu1r so luçmg, co câu khuyêt can bô sung, quy hoch can b và nh.n 
xét dánh giá can b, Ban thithng vi Dâng üy Khi thão 1un, thng nht xin chü 
truclng kin toàn b sung, trInh Thung trirc Tinh üy (qua Uy ban Kim tra Tinh 
Uy) 

2. Dãng üy Khi thirc hin các bithc quy trinh g19i thiu nhân sr bô sung T:Jy 
viên Uy ban Kim tra, Chü nhim, Phó Chü nhim Uy ban Kim tra Dâng üy Khi 
nhu quy trInh kin toàn fiy viên BCH f)ãng h Khi (von dt.ing theo Khoãn 2, Diu 
9). 

3. Ban Thung vii Dáng üy KMi trinh Ban Thithng v1i Tinh ñy kêt qua giâi 
thiu nhân sir (qua Uy ban Kim tra Tinh üy). 

4. Sau khi có thông báo b&ng van ban cüa Uy ban Kim tra Tinh üy, Dãng 
üy Kh& tin hânh bu cu1r can b giü các chu1rc danh Uy ban Kim tra Dãng üy Khi 
theo Quy ch bu ci1r trong Dãng: 

- Dãng üy Kh& tin hành bu b sung Uy viên UBKT, Chü nhim UBKT. 

- Uy ban kim tra Dãng üy Khi bu Phó Chü nhim UBKT. 

5. Ban Thuäng vi,u Dãng üy Khi trInh Ban Thixing vtu Tinhüy chun y kt 
qua bu cü (qua Uy ban Kim tra Tinhüy). 
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PHU LUC  02 
Diu 12 v Quy trInh kiin toàn Bi thir, Phó bI thu 
Chü tjch, Phó Chü t!ch  Hi Ciru Chiên binh Khi 

heo Quy djnh so 902-QD/DUK, ngày 01/10/2021 
cia Ban Thw&ng v Dáng iy KhOz) 

1. Ban Thuing v1i Doàn, Hi cüa Khi báo cáo bang van bàn xin chü 
trucing cüa Thung trc Dàng üy Khi v vic kin toàn các chIrc danh BI 
thu, Phó BI thu Doàn Khi, Chü tjch, Phó Chü tjch Hi C?u  Chin binh 
Khi; sau khi có kin dng cüa Thuing trirc Dàng üy Khi, chü trI phM 
hçp vói Ban t chüc Dãng üy Khi t chirc các hi nghj thi.rc hin quy trInh 
kiên toàn các chilic danh dam bào theo hixóng dan cüa Ban Thung v11 Doàn, 
Hi cp trén và các quy dijnh, huàng dn cUa Dáng. 

2. Sau khi thirc hin xong quy trinh giOi thiu kin toàn các chtire danh, 
Ban T chüc Dàng üy Khi chü trI phi hçp vâi Ban Thumg vii Doàn, Hi 
huâng dn nhân sir xay dirng chuong trInh hành dng; chun bj các diu kin 
cho Ban Thithng vi Dàng ñy Khi t chüc hOi  nghj nghe nhân sir báo cáo 
chuong trInh hành dng và bô phiu biu quyt nhân sir d Ban Chap hành 
Doàn, Hi bâu chüc danh kin toàn. 

3. Ban Thuing v1i Doàn, HOi  cüa Khi chü trI ph6i hçip vOi Ban T 
chirc Dáng üy Khôi hoàn thin h so d nghj Ban Thung v1i Doàn, Hi c.p 
trên chuân y kt qua b.0 cr. 
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DANç 
KIIOI  CtU cII: 

\VADOANHNGH : 
flNH NAM DJ 

TI N  

PHU LUC 03 
Diêu 13 ye Quy trInh kin toàn cp phó, cp trirong 
n chuyên trách tham miru giüp vic Bang u Khôi 

theo Quy djnh so 902-QD/DUK, ngày 01/1 0/2 021 
cia Ban Thu'àng vy Dáng iy KhOi,) 

Can cir nhu cu cong tác, tp th lãnh dao  co quan chuyên trách tham mixu 
giiip vic cüa Dãng üy Khôi có nhu câu bô nhim can b trInh Thuô'ng tr1rc Dâng 
üy Khi (bang van ban) vchü truo'ng, so hxçmg và dir kiên phân cong cong tác dôi 
vâi can b duçic dê nghj bô nhim. Nêu nhân si,r dê ngh bô nhim tti chô thI phãi 
có so du. Tnthng hçp nhân sr tai  chô chi có mt nguii dam bão tiêu chuanthi tp 
th lãnh dao  co quan có nhu câu bô nhimphôi hgp v&i Ban To chirc dê xuât nhân 
six Co quan khác trong Dãng üy Khôi dé darn báo so du theo quy djnh. Thu?mg 
tr11c Dáng üy Khôi thông nhât chü tri.rmg, so lucing, nguôn nhân sx dir kiên bô 
nhiêm. 

1. Bôi vói nguôn nhân sij ti ch 

1.1. Quy trinh gió'i thiu nhân siy 

Biroc 1: Hi nghj tp th Iãnh dio co quan Bang üy Khi (1mn 1) 

Trên co s các quy djnh cüa Dáng, Nlhà nuóc, yêu cu thirc t và ngun nhân 
sr cii the, ngiRii dirng dâu Co quan và Ban To chCrc Dãng üy Khôi chuân b ni 
dung hi nghj dé t.p the co quan thâo 1u.n thông nhât ye co cau, tiêu chuân, diêu 
kin, quy trInh, dam báo cong bang, dan chü, chat chë, cong khai, minh bach  cüa 
cong tác nhân sir theo quy dnh ngay tiir dâu. 

Bu'ó'c 2: Hii ngh tp the Iãnh do "mô' rng" 

- Thânh phn: Tp th lãnh dao  co quan; truOng các co quan chuyên trách 
tham muu gi1tp vic cña IDãng üy KhOi; tnr&ng các to chirc doàn the trtrc thuc co 
quan Dáng üy KhOi. 

- Ni dung: 

+ Tháo 1un thông nut v co cAu, tiêu chu.n, quy trInh giOi thiu ngun 
nhân sr và các cong vic lien quan. 

+ Trên co s co cu, tiêu chuân, diêu kin, quy trInh gii thiu nhân sr dã 
thông nhát, tiên hânh lay phiêu phát hin, giâi thiu nguôn nhân s1r bang phiu kin; 
mi dông chI chi giái thiu 1 ngixi cho 1 chüc danh trong so các dông chI trong 
quy hoach  hoc gii thiu dông chI khác có dü tiêu chuân, diêu kin theo quy djnh. 

Nguyen tc içra ch9n: Ch9n 2 dng chi có s phiu giâi thiu cao nht tir trén 
xuOng d gii thiu cho mOi chic danh các buc tiep theo(kêt qua kiêm phiu 
không cong bô tai  hi nghj nay). 

Btróc 3: Hui nghj tp the länh do co quan (1n 2) 

Nghe báo cáo và xem xét kêt qua phát hin, gii thiu ngun nhân sr cüa 
hi ngh tp the lãnh dao  "ma rng"; dông thi can cir VaO Co Can, tiêu chun, diu 
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kin, yeu cu nhim vii ciii th và khâ näng dáp irng cüa can b; tp the lãnh do ca 
quan thâo 1u.n, giâi thiu nguôn nhan sir bang phiêu kin; mi dông chI chi gii 
thiêu 1 ngu?i cho 1 chirc danh trong so các dông chi duqc hi nghj tpthê lânh do 
ca quan "m& rng" 1a chçn giOi thiu (tai buâc 2) ho.c gi9i thiu dông chI khác 
có dü tiêu chuân, diêu kin theo quy djnh. 

Nguyen tc 1ira ch9n: Chpn 2 dng chi có s phiu giOi thiu cao nhât tir trên 
xuông de lay phiêu tin nhim ti hi nghj can b chü chôt và dáng üy ca quan (két 
qua kiêm phiêu duçrc cong bO ti hi nghj). 

Trueing hqp nu kt qua gii thiu cüa hi nghj tp th lath do Ca quan 
khác vOi kêt qua phát hin, gii thiu nguôn nhan sr cüa hi nghj t.p the lãnh dao 
ca quan "ma rng" thI báo cáo, giãi trmnh lam rô vai Thurng trirc Dãng üy Khôi dê 
xem xét, cho kiên chi dao  truóc khi tiên hành các buâc tiêp theo. 

Btró'c 4: Hi nghj cm b chü chM và Hi nghj Bang üy co quan 

- Hi nghj can b chü chôt: 

Thành phn: T.p th lânh dao  cci quan; cap tnr&ng, cap phó các Co quan 
chuyên trách tham mmi giüp viêc cüa Dãng üy Khôi; Trithng các to chirc doàn the 
Ca quan. 

Ni dung: Tháo luân v Co cu, tiêu chu.n, diu kin, quy trInh giai thiu, 
th?c tê nguôn nhân sir... Trén Ca sâ do, to chirc lay kiên bang phiêu kin ye 
phuang an giâi thiu nhan sr cüa tp the lãnh do tai  buâc 3 (kêt qua kiêm phiêu 
không cong bô ti hi nghj nay). 

- Hi nghj Bang üy co quan: 

L.y kin bang phiu kin cüa Dâng üy co quan. 

Bu&c 5: Hi nghj tp th lãnh do co quan (1n 3) 

- T.p th lãnh do thão lun, phân tich k& qua My phiu tai  các hi nghj; xác 
minh, kêt lun nhffig van de mai nay sinh (neu có); tháo lu.n và biêu quyêt giOi 
thiu nhân sr bang phiêu kin (Kêt qua kiêm phiêu duçic cong bô ti hi nghj). 

- Nguyen tc lra chçn: Ch9n 2 dng chf có s phiu giâi thiu cao nhât tü 
trên xuông de báo cáo Thu&ng tr1rc Dãng üy Khôi (bang van ban). 

1.2. Quy trInh 1ra chçn, quyt dlnh  bô nhim 

Btro'cl: Thithng trirc Dáng üy Khi giao cho Ban To chüc Dâng üy Khôi 
thông báo den Co quan chuyên trách có thu câu bô thim can b và than sir dugc 
hra ch9n chuan bj chuong trInh hành dng de trInh bay truâc Hi ngh Ban 
Thing vii Bang üy Khôi. 

Bu'O'c 2: Hi nghj Ban Thuang vii Bang üy Khôi (Mn 1) 

- Nhan sr trInh bay chirong trinh hành dng. 

- Ban Thu?ing vii Bang üy Khi thão 1un, thong nht hra ch9n nhân sir (bang 
phiêu kin). 
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Nhán sit du'çrc lra chQn là ngzthi dQt trén 50% sphi1u dóng; trwô'ng hQp hai 
ngu'ài có so phiêu cao bang nhau thI dOng chI BI thit Dáng iy  KhOi trao dOi trong 
Thzt&ng tritc Dáng iy KhOi hoc ngithi ding dáu cO nhu cáu ho nhim dé ly'a chQn 
nhân sit. 

Btróc 3: Ban To chirc Dãng üy Khi thông báo kiên cüa Ban Thung vi 
Dáng üy Khoi ye nhân sir dugc Fçra ch9n den tp the lãnh dao Co quan có lien quan 
dê th1rc hin quy trInh bO nhim. 

Biróc 4: Thrn djnh, hoàn chinh ho so nhân s,r 

Ban T chtrc Dãng üy Khi th.m djnh v tiêu chun chinh trj; chü t lay kin 
thâm djnh nhãn s11 (bang van ban) cüa các Ban xay drng Dâng cüa Dng ñy KhOi, 
trong thi han 7 ngày lam vic kêtir khi nhn ducic dê ngh, nêu không Co kiên trá Ri 
thI ducic coi nhix dã dOng vó'i dê nghj bO nhim; hoan chinh ho so nhân sçr, tOng hp 
day dü các kiên ye nhn sir trInh ThuOng trçrc Dang üy. Khôi cho kiên truâc khi 
trInh Ban Thithng vçi Dâng üy Khôi xem xét, quyêt djnh. 

Bu'o'c 5: Hi ngh Ban Ththng v11 Dâng üy Kh& (1n 2) 

- Thão 1un, thong nht, quy& djnh nhân sr (bng phiu kin). Nhân sir dugc 
bô nhim phãi dt trên 50% sO phiêu dOng so vói tOng so Uy viên Ban Thung 
vii Dáng üy Khôi duqc triu tap. 

- Thông báo Quyt dinh b nhim can b dn toàn the co quan, tiên hành trao 
Quyêt djnh bô nhim Cho Can b. 

2. Di vói diu dng và bi nhim can b 

2.1. Nhãn siy du'qc diu dng và bô nhim chfrc danh cao hon 

2.1.1. Ban To chirc Dâng üy Khôi ph& hçp vâi các co quan CO lien quan 
xuât nhân six, báo cáo Thumg trirc Dáng üy Khôi (bang vAn bàn). 

2.1.2. Sau khi Thi.thng trirc Dãng ñy Khi dng nhân sir dr kiên diêu dng và 
bO nhim, Ban To chirc Dãng üy Khôi chü tn tiên hành cáC bixc sau: 

- Lam vic vol tp th lAnh do CO quan fbi tiêp nhn can b d trao di v dir 
kiên diêu dng và bô nhiêm can bô. 

- Lam ViC vOi tp th lãnh dao CO quan noi can b dang cong táC d trao di v 
chü truang dir kien diêu dng và bO nhim can b; dOng thñ lay nhin xét, dánh giá 
cüa tp the lAnh do noi can b dang Cong tác dôi vOl nhân sr dci kien; hoàn Chiflh h 
so can bo. 

- Gp can b du'gC dci kin d nghj diu dng và b nhim dê trao di kin v 
yêu câu, nhim v cong tác. 

- Báo cáo kt qua lam vic vOi Thumg trcrc Dáng üy (bng vAn bàn). Trumg 
hop can bô dAm bào duac diêu hen, tiêu chuân diêu dng và bô nhim nhung chira 
duc tap the lành dto nai can b dang cong tAc hoc nai tiep nhn can bô nht tn thI 
BanTô chirc BAng üy Khôi bAo CáO dê nghj ThuO'ng trirc Dãng üy Khôi xem xét, 
quyêt djnh. 
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2.1.3. Ththng iruc Dãng üy xem xét, thong nht nhân s1r diêu dng Va bô 
nhim; giao Ban To chIrc Dãng ciy thông báo den tp the lãnh dao doTi vjcó lien quan 
biêt và thông báo cho nhân sr ducic dir kien dieu dng và bô nhim chuân bj chuong 
trInh hành c1ng trmnh bay trirOc hi nghj Ban Thu?mg vii Dãng üy Khôi. 

2.1.4. Thm dinh, hoàn chinh h so nhân s1r. 

Thrc hin theo Bi.râc 4, Miic 1.2, Khoân 1, Diu nay. 

2.1.5. Hi nghj Ban Thuông vii Dãng Uy quyt djnh nhân sr diêu dng và bô 
nhim. 

- Nhân sv trInh bay chrnmg trInh hành dng. 

- Ban Thi.rng v11 thão lun, thng nht, quyt dnh nhân s1r (bng phiu kin). 
Nhân s1r duçic diêu dng và bô nhim phãi d.t trên 50% so phiêu dông so vci tong 
so Uy viên Ban Thithng vii Dâng üy duc triu tap. 

- Quyt dnh diu dng và b nhim theo quy dnh cUa Diêu 1 Dng, pháp Iut 
cüa Nba nuâc và các doàn the thuôc Khi. 

Lu'u : D& vói nhn sr tnthc khi quyt djnh b nhim chirc vi trir&ng các Co 
quan chuyên trách tharn mixu gii'ip vic Dãng u' Khôi. 

Dng chi BI thu Dãng üy Kh& ly kin hip y bang van ban (co so yêu l 
ljch, van bang, chüng chi kern theo) vâi Ban To chirc Tinh uS', CáC co quan chuyên 
trách tham mini giüp viêc Tinh üy lien quan. Trong vông 07 ngày lam vic, Ban To 
chirc Tinh uS' và CáC Co quan lien quan không Co S' kiên trâ l?yi thI coi nhu dông . 
Tnring h9p Ban To chüc Tinh uS' và CáC cci quan lien quaii có kiên khác ye diêu 
kin, tiêu chuân bô nhim can b theo quy djnh cüa Nghj quyêt 09-NQ/TU ngày 
20/10/2016 cUa Ban Chap hành Dãng bô tinh (khóa XIX) thI Dãng üy Khôi phái báo 
cáo Thu&ng trrc Tinh u5' cho S' kien tnrOc khi quyêt djnh bô nhim. 

A . 2.2. Nhan si thrçrc dieu dçng va bo nhiçm chtrc danh ttro'ng du'o'ng 

2.2.1. Ban T chirc Dãng üy KMi phi hqp vOi cac co quan lien quan d xut 
nhân sii, báo cáo Thu&ng trrc Dãng üy Khôi (bang van ban). 

2.2.2. Thrc hin theo Dim 2.1.2, Mic 2.1, Khoán 2, Diêu nay. 

2.2.3. Thi.rng trirc Dáng üy Khé,i xem xét, tMng nMt nhân sir diu dng Va b 
nhim; giao Ban To chüc Dãng üy Khôi thông báo den tp the lãnh do co quan lien 
quanbiêt và thông báo cho nhân s1r dugc dci kiên diêu dng và bô nhim; chuân b ho 
so bô nhim dê trInh Thixng trcrc  Dàng üy Khôi cho S' kiên truâc kbi trInh Ban 
Thung vi.j Dâng üy Khôi. 

2.2.4. Thm djnh, hoàn chinh h so nhân sr. 

Thirc hin theo Buâc 4, Mic 1.2, Khoãn 1, Diu nay. 

2.2.5. Hi nghj Ban Thuing vi Dáng üy Kh& quy& djnh nhân sir diêu dng và 
bô nhim. 
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