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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1900 /QĐ-UBND   Đại Lộc, ngày 22 tháng  5  năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế giới thiệu nguồn quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, thôi giữ chức vụ hoặc miễn nhiệm đối với viên chức lãnh đạo, quản lý của 

các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục & Đào tạo, từ năm 2018 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI LỘC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ  Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/3/2003 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn 

nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; 

Căn cứ vào Điều lệ trường và Chuẩn đánh giá Hiệu trưởng các cấp học theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016, của Tỉnh ủy Quảng Nam về 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 

và định hướng đến năm 2025;  

Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/HU ngày 22/01/2018 của Huyện ủy Đại Lộc về 

việc sửa đổi, bổ sung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 

2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế giới thiệu nguồn quy 

hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch và công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức 

vụ hoặc miễn nhiệm đối với viên chức lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trường học 

trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2018. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận:                                                                               
- Như Điều 3 (để thực hiện);    

- Sở Nội vụ (để báo cáo); 

- BTV Huyện ủy (để báo cáo);   

- Các trường MG,MN,TH,THCS (để thực hiện); 

- Lưu: VT, NV, PGDĐT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 
Trần Văn Mai  
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

QUY CHẾ 

Giới thiệu nguồn quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, thôi giữ chức vụ hoặc miễn nhiệm đối với viên chức lãnh đạo, quản lý 

của các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2018. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1900/QĐ-UBND  

ngày 22 /5/2018 của  Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

Quy chế này quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục giới thiệu nguồn quy 

hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm đối với 

viên chức lãnh đạo, quản lý của các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Đại Lộc, bao gồm các chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng (dưới đây 

gọi chung là viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý). 

Điều 2. Nguyên tắc chung  

1. Giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ quản lý trường học là công tác phát 

hiện nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, 

quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ 

đảm nhận các chức danh quản lý trường học trong phạm vi quản lý của huyện, đáp 

ứng được yêu cầu, nhiệm vụ quản lý trường học hiện nay. 

2. Quy hoạch cán bộ quản lý trường học phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ 

chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ, giáo viên gắn với các khâu khác trong công tác 

cán bộ, đảm bảo sự liên thông quy hoạch của cả đội ngũ cán bộ các cấp học trong 

huyện. 

3. Phải đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch: 

a. Nội dung đánh giá: Căn cứ để lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch là 

tiêu chuẩn chức danh cán bộ, bao gồm tiêu chuẩn chung của cán bộ nêu trong Nghị 

quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016, của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng 

đến năm 2025 và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ, theo quy định của 

Điều lệ trường học và Chuẩn đánh giá Hiệu trưởng các cấp học theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung cụ thể như sau: 

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc 

chấp hành chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí  
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và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần tự học tập nâng cao trình độ; tính trung 

thực, công bằng, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong 

công tác; việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ, chồng, con; mối quan hệ với 

nhân dân... 

- Năng lực thực tiễn: Thể hiện ở kết quả, hiệu quả công tác; tính chủ động, 

sáng tạo; mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, 

tập hợp, quy tụ cán bộ; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình 

hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong ngành, lĩnh vực, địa phương 

công tác. 

- Uy tín: Thể hiện thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm và kết quả 

đánh giá viên chức. 

- Sức khoẻ: Bảo đảm sức khoẻ để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của 

chức danh quy hoạch. 

- Chiều hướng và triển vọng phát triển: Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

khi được bố trí vào chức vụ cao hơn. 

- Nhân sự giới thiệu vào quy hoạch cán bộ dự nguồn phải là đảng viên. 

b. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy 

hoạch:  

- Người đứng đầu đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ 

- Tập thể lãnh đạo và cấp ủy chi bộ nơi cán bộ công tác đánh giá  

Kết luận về đánh giá cán bộ được thể hiện bằng văn bản, công khai trong tập 

thể chi bộ và lãnh đạo cơ quan, đơn vị  

4. Quy hoạch cán bộ phải đảm bảo phương châm "mở" và "động": 

  - Quy hoạch "mở" được hiểu là một chức danh cần quy hoạch một số người 

và một người có thể quy hoạch vào một số chức danh mà người đó có khả năng đảm 

nhận, không khép kín trong từng trường học. Cấp có thẩm quyền phê duyệt quy 

hoạch có trách nhiệm bổ sung nhân sự từ nơi khác vào quy hoạch của từng trường 

học (nếu cần). 

- Quy hoạch "động" là quy hoạch được định kỳ hằng năm đánh giá, rà soát, 

bổ sung, điều chỉnh trên cơ sở theo sát sự phát triển của cán bộ; kịp thời đưa ra 

ngoài quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, không có triển 

vọng phát triển; bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng phát triển. 

Điều 3: Mối quan hệ giữa quy hoạch cán bộ và bố trí nhân sự 

- Quy hoạch cán bộ là tạo nguồn để chủ động chuẩn bị cán bộ cho việc bổ 

nhiệm, bố trí nhân sự lãnh đạo, quản lý. 

- Bố trí nhân sự là lựa chọn cán bộ trong quy hoạch để bổ nhiệm giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý khi có nhu cầu. 

Cán bộ trong quy hoạch là những đồng chí có triển vọng đảm nhận chức 

danh, do vậy ở thời điểm đưa vào quy hoạch chưa nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ 

điều kiện và tiêu chuẩn của chức danh, sau quy hoạch phải tiếp tục rèn luyện, thử 

thách, đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh. 

Điều 4: Về công tác quy hoạch cán bộ 



4 
 

Các viên chức lãnh đạo, quản lý đương nhiệm về nguyên tắc đã phải có đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ đang đảm nhiệm, nếu có triển vọng phát triển thì 

đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn; nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục thì là 

nguồn đương nhiên để xem xét bổ nhiệm lại. 

Trước khi xây dựng quy hoạch cán bộ dự nguồn, các trường học phải căn cứ 

vào đánh giá cán bộ, viên chức để xem xét, quyết định; các bước tiến hành được 

thực hiện theo Điều 8 Quy chế này. 

Thời hạn xây dựng quy hoạch cán bộ dự nguồn là 05 năm, các trường học 

trong huyện chỉ xây dựng quy hoạch cán bộ 01 lần. 

Điều 5. Tiêu chuẩn, số lượng cụ thể 

 1. Là viên chức tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng 

lực công tác, có uy tín cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ đang đảm nhiệm. 

2. Về số lượng nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch. 

Một chức danh phải quy hoạch từ 02 đến 03 người; một người quy hoạch 

không quá 02 chức danh. 

3. Về trình độ: 

- Lý luận chính trị: 

+ Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: Trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, 

những trường hợp đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chưa qua đạt chuẩn về trình 

độ lý luận chính trị, có triển vọng phát triển tốt, tín nhiệm cao vẫn được đưa vào quy 

hoạch và phải được đào tạo lý luận chính trị trước khi thực hiện bổ nhiệm 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Theo trình độ đạt chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định: 

+ Đối với cấp mầm non: Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm mầm non 

trở lên. 

+ Đối với cấp tiểu học: Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm tiểu học trở 

lên. 

+ Đối với cấp trung học cơ sở: Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm trở 

lên. 

Đối với viên chức sinh sau năm 1975 phải có trình độ chuyên môn trung cấp, 

cao đẳng hệ chính quy trở lên hoặc Đại học. 

- Trình độ quản lý: Có chứng chỉ nghiệp vụ Cán bộ Quản lý Giáo dục và Đào 

tạo. 

4. Về độ tuổi: 

Những viên chức đưa vào quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu 

trưởng lần đầu nói chung phải đảm bảo đủ tuổi để đảm nhiệm công tác 2 nhiệm kỳ 

10 năm trở lên, ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ 5 năm.  

Điều 6. Rà soát, bổ sung quy hoạch 

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý trường học nhằm đưa ra khỏi quy 

hoạch những cán bộ không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn và bổ sung cán bộ vào quy 

hoạch các chức danh còn thiếu về số lượng và cơ cấu so với quy định. 

- Hằng năm, vào cuối năm học, các trường học tiến hành rà soát lại quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị mình, kịp thời bổ sung những viên chức có triển 
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vọng vào quy hoạch; đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ 

tiêu chuẩn, tín nhiệm thấp qua lấy phiếu tín nhiệm. 

- Khi rà soát, bổ sung quy hoạch các trường học căn cứ vào đánh giá cán bộ 

hằng năm để xem xét, quyết định, các bước tiến hành được thực hiện theo Điều 9 

Quy chế này. 

- Các đơn vị trường học báo cáo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 

hằng năm cho Phòng GDĐT(qua Bộ phận Tổ chức cán bộ) vào cuối tháng 5 hằng 

năm, sau đó Phòng GDĐT tổng hợp,và phối hợp với Phòng Nội vụ huyện thẩm định 

trình UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) phê duyệt 

Điều 7. Trách nhiệm và thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 

1. Phê duyệt quy hoạch 

Sau khi thực hiện công tác giới thiệu quy hoạch hoặc rà soát, bổ sung quy 

hoạch, nhà trường báo cáo bằng văn bản danh sách quy hoạch cho  Phòng Giáo dục 

và Đào tạo (qua Bộ phận Tổ chức cán bộ), Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp 

danh sách của toàn ngành và phối hợp với Phòng Nội vụ huyện thẩm định trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.  

2. Thực hiện công khai trong công tác quy hoạch cán bộ 

- Các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ lãnh 

đạo, quản lý phải được công khai để cán bộ, viên chức tham gia bỏ phiếu giới thiệu 

quy hoạch ở trường học. 

- Danh sách cán bộ được cấp trên phê duyệt đưa vào quy hoạch các chức danh 

được thông báo tới tập thể chi uỷ, lãnh đạo, hội đồng sư phạm nhà trường; đồng thời 

thông báo cho cá nhân viên chức được quy hoạch và thông báo tới Ban Thường vụ 

Đảng uỷ xã, thị trấn được biết. 

Chương II 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG, GIỚI THIỆU NGUỒN QUY HOẠCH,  RÀ SOÁT 

VÀ BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ CÁC BƯỚC TIẾN 

HÀNH  

Điều 8: Xây dựng, giới thiệu nguồn quy hoạch và các bước tiến hành 

 Bước 1:Hội nghị chi bộ (lần 1): 

Căn cứ vào đánh giá cán bộ năm học 2017-2018, số lượng, tiêu chuẩn, điều 

kiện, vị trí quy hoạch. Hội nghị thảo luận, thống nhất tiêu chí, điều kiện và số lượng 

nhân sự vào nguồn quy hoạch, dự kiến phương án giới thiệu nhân sự có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện vào nguồn quy hoạch của đơn vị để trình hội nghị tiếp theo.  

Bước 2: Hội nghị cán bộ chủ chốt: 

Thành phần: Chi uỷ,  lãnh đạo đơn vị, các trưởng đoàn thể chính trị của đơn vị, Tổ 

trưởng chuyên môn và tương đương. 

 - Nội dung: Giới thiệu nhân sự vào nguồn quy hoạch gồm các chức danh Hiệu 

trưởng, Phó hiệu trưởng đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo 

nội dung đã thống nhất tại Hội nghị chi bộ (lần 1). 

- Trình tự: Thủ trưởng cơ quan chủ trì. 

+ Quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu nguồn cán bộ giới thiệu 

nguồn quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trường học. 
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+ Phát phiếu giới thiệu nhân sự dự kiến vào nguồn quy hoạch  các chức danh 

lãnh đạo, quản lý của đơn vị theo các tiêu chí, tiêu chuẩn đã thống nhất (theo mẫu). 

+ Hội nghị tiến hành giới thiệu nhân sự nguồn quy hoạch; Ban kiểm phiếu 

tiến hành thu phiếu, kiểm phiếm và tổng hợp phiếu, báo cáo Chi ủy, Chi bộ; không 

công bố kết quả kiểm phiếu tại Hội nghị. 

Bước 3: Hội nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên lấy phiếu tín nhiệm 

nhân sự các chức danh lãnh đạo, quản lý đưa vào giới thiệu vào nguồn quy hoạch:  

- Thành phần:Triệu tập toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong biên chế 

và hợp đồng có đóng BHXH trong đơn vị. 

- Nội dung: Bỏ phiếu giới thiệu nhân sự vào nguồn quy hoạch gồm các chức 

danh lãnh đạo, quản lý theo các tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng. 

- Trình tự: Thủ trưởng cơ quan chủ trì. 

+ Hiệu trưởng quán triệt mục đích, quan điểm, nguyên tắc giới thiệu nguồn 

quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý;  

+ Thông báo danh sách nhân sự được giới thiệu nguồn quy hoạch, phát danh 

sách đã được Chi ủy, chi bộ và tập thể lãnh đạo đơn vị thống nhất (theo mẫu) cho 

từng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự; Tổng hợp thông tin về cán bộ, viên chức 

được giới  thiệu vào nguồn quy hoạch. Tập thể có thể giới thiệu thêm nhân sự ngoài 

danh sách do tập thể lãnh đạo đơn vị chuẩn bị nhưng phải đảm bảo các điều kiện, 

tiêu chuẩn theo quy định. Hội nghị thảo luận, xem xét, chốt danh sách. 

+ Tiến hành lấy tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

+ Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, tổng hợp kết 

quả và báo cáo Chi ủy, chi bộ; không công bố kết quả kiểm phiếu tại Hội nghị. 

Bước 4: Hội nghị chi bộ: (lần 2) 

           - Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu tín nhiệm tại Hội nghị nêu trên, đồng thời 

căn cứ vào số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, vị trí giới thiệu nguồn quy hoạch 

của đơn vị. Hội nghị tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín giới thiệu nhân sự đưa vào 

danh sách đề nghị giới thiệu nguồn quy hoạch của đơn vị. 

 - Những đồng chí được trên 50% tổng số thành viên của hội nghị đồng 

ý giới thiệu  nhưng phải đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chhuẩn theo quy định (lấy từ 

cao xuống) thì được đưa vào danh sách đề nghị xác nhận giới thiệu nguồn quy 

hoạch của đơn vị (theo mẫu), báo cáo về Phòng GDĐT (Bộ phân TCCB PGDĐT 

nhận).Phòng GDĐT  phối hợp với phòng Nội vụ tiến hành thẩm định trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.  

 

Điều 9: Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch 

Bước 1: Hội nghị chi bộ : 

Căn cứ vào đánh giá cán bộ hằng năm (bắt đầu từ cuối năm học 2018-2019), 

số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, vị trí của từng chức danh quy hoạch. Hội 

nghị tiến hành rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu 

chuẩn, tín nhiệm thấp qua lấy phiếu tín nhiệm. Những cán bộ có tổng số phiếu 

không tín nhiệm trên 50% của các thành viên tham gia hội nghị thì đưa ra khỏi quy 

hoạch. 
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Hội nghị thảo luận thống nhất số lượng nhân sự các chức danh lãnh đạo, quản 

lý đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp tục quy hoạch dự nguồn và dự kiến số lượng nhân sự 

bổ sung nguồn quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để trình hội nghị tiếp theo. 

(thực hiện theo điều 8 quy định này) 

Lưu ý: Bước này chỉ thực hiện khi đơn vị có người đưa ra khỏi các chức 

danh quy hoạch, các chức danh lãnh đạo, quản lý thiếu số lượng theo quy định.  

Điều 10. Hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch và rà soát bổ sung nguồn 

quy hoạch 

1.Tờ trình đề nghị của Hiệu trưởng đề nghị phê duyệt quy hoạch hoặc rà soát 

bổ sung nguồn quy hoạch. 

 2. Danh sách trích ngang nhân sự đề nghị phê duyệt nguồn quy hoạch hoặc rà 

soát bổ sung nguồn quy hoạch (có biểu mẫu kèm theo). 

3. Danh sách trích ngang nhân sự đề nghị đưa ra khỏi nguồn quy hoạch (có 

biểu mẫu kèm theo) – danh sách này chỉ thực hiện khi rà soát bổ sung nguồn quy 

hoạch. 

 4. Báo cáo kết quả giới thiệu nguồn quy hoạch hoặc rà soát bổ sung nguồn 

quy hoạch (có biểu mẫu kèm theo). 

 5. Trích các biên bản hội nghị (mỗi bước một biên bản và có bảng tổng hợp 

phiếu kèm theo). 

 6. Hồ sơ cá nhân của nhân sự đề nghị phê duyệt quy hoạch hoặc rà soát  bổ 

sung nguồn quy hoạch (có biểu mẫu kèm theo). 

 - Sơ yếu lý lịch ((theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 

02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) do cá nhân tự khai, 

được Thủ trưởng đơn vị xác nhận. 

 - Bản sao các văn bằng chuyên môn, các chứng chỉ về trình độ Tin học, Ngoại 

ngữ, quản lý giáo dục, lý luận chính trị ...(có chứng thực). 

 - Bản kê khai tài sản thu nhập (có mẫu kèm theo). 

 - Bản photo nhận xét đánh giá phân loại đảng viên. 

 - Bản photo xét đánh giá phân loại cán bộ, viên chức. 

   Tất cả hồ sơ trên mỗi cá nhân được sắp xếp theo thứ tự kẹp thành 1 kẹp  tất 

cả bỏ vào 1 túi hồ sơ bên ngoài dán nhãn cụ thể, thời gian nộp về Phòng GDĐT (bộ 

phận TCCB nhận). Hồ sơ đề nghị phê duyệt được nộp sau khi Quy chế này ban 

hành 15 ngày, hồ sơ đề nghị rà soát bổ sung nguồn quy hoạch được nộp vào cuối 

mỗi năm học hằng năm sau khi kết thúc năm học. 

Chương III 

THỜI HẠN, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM 

Điều 11. Thời hạn giữ chức vụ 

 1. Thời hạn giữ chức vụ một nhiệm kỳ là 05 năm tính từ ngày bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại và được ghi trong quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. 

2. Thời gian viên chức được giao quyền cấp trưởng hoặc phụ trách đơn vị 

không tính vào thời hạn bổ nhiệm.  

3. Đối với viên chức lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới 

hoặc sang một đơn vị mới tương đương với chức vụ cũ (cùng hệ số phụ cấp chức vụ 
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lãnh đạo), thời hạn giữ chức vụ tính từ ngày được bổ nhiệm chức vụ mới. Trường 

hợp thay đổi chức vụ lãnh đạo do thay đổi tên gọi tổ chức, thời hạn giữ chức vụ tính 

từ ngày được bổ nhiệm chức vụ cũ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

4. Đối với viên chức lãnh đạo còn từ 02 năm (24 tháng) đến dưới 05 năm 

công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm 

được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. 

5. Đối với viên chức lãnh đạo còn dưới 02 năm (24 tháng) công tác trước khi 

đến tuổi nghỉ hưu, cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức 

vụ lănh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. 

Điều 12. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm 

1. Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quản lý được quy định Điều 5 Quy 

chế này, ưu tiên viên chức nữ, trẻ, đạt trình độ trên chuẩn và được tín nhiệm cao. 

2. Nhân sự được đề xuất bổ nhiệm lên chức vụ cao hơn là viên chức công tác 

trong đơn vị thì phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm. Nếu ở ngoài cơ 

quan, đơn vị thì phải được quy hoạch vào các chức danh tương đương. 

3. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm 

quyền xác minh, kết luận. 

4.Tuổi bổ nhiệm: Viên chức được bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý phải đủ tuổi tham gia công tác ít nhất một nhiệm kỳ 5 năm. Những trường 

hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền về công tác cán bộ xem xét, quyết định. 

5. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

6. Viên chức bị kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật 

không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 01 năm kể từ 

khi có quyết định kỷ luật (kể cả kỷ luật do vi phạm trước đó nhưng đến nay phát 

hiện và có quyết định kỷ luật).  

7. Viên chức đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm khuyết điểm 

bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên nhưng đã tích cực sửa chữa khuyết điểm, nỗ 

lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì sau 01 năm kể từ ngày cấp có thẩm quyền 

đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc từ ngày có quyết định kỷ luật, được xem 

xét bổ nhiệm như đối với viên chức khác. 

Điều 13. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh viên chức quản lý 

1. Khi có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý ở các trường học còn 

thiếu so với quy định; trên cơ sở nguồn cán bộ trong quy hoạch, người đứng đầu đề 

xuất phương án nhân sự và nhận xét, đánh giá đối với viên chức được đề xuất để tập 

thể lãnh đạo cơ quan, chi ủy, chi bộ, thảo luận, lựa chọn nhân sự,  nhu cầu bổ nhiệm 

01 người cho một chức danh, cần lựa chọn ít nhất 02 người có trong danh sách quy 

hoạch và báo cáo xin chủ trương của cấp có thẩm quyền. Trên cơ sở đó, Phòng 

GDĐT, Phòng Nội vụ huyện, thảo luận, phân tích, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của 

từng nhân sự, và căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để đề xuất với Chủ tịch 

UBND huyện xem xét, thống nhất cho chủ trương để thực hiện. 

- Lập tờ trình báo cáo đầy đủ thông tin của tất cả nhân sự 

- Sau khi được Chủ tịch UBND huyện đồng ý cho chủ trương thì Phòng 

GDĐT cùng với Phòng Nội vụ tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự; lập hồ sơ, thủ 
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tục đề nghị Chủ tịch UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) xem xét ra quyết định bổ 

nhiệm. 

*  Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác: 

+ Viên chức được bổ nhiệm từ nơi khác phải được quy hoạch vào chức danh 

tương đương với chức danh bổ nhiệm. 

+ Nhân sự  được các cấp có thẩm quyền đề xuất, giới thiệu thì trực tiếp tiến 

hành làm việc với cá nhân viên chức, tập thể lãnh đạo nơi đi, và lấy ý kiến tín nhiệm 

của đơn vị nơi viên chức đó đang công tác theo quy trình, thủ tục chặt chẽ trước khi 

trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định bổ nhiệm. 

+ Lấy hiệp y bằng văn bản của Đảng ủy xã, Thị trấn nơi đến. 

Điều 14. Thủ tục hồ sơ đề nghị bổ nhiệm 

1. Tờ trình đề nghị bổ nhiệm (theo Mẫu 1-TTBN) 

2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 

02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ); 

3. Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ  trong 03 năm liền kề gần nhất so với thời 

gian đề nghị bổ nhiệm (theo mẫu 2/TĐG), có nhận xét trực tiếp của tập thể lãnh đạo 

cơ quan vào bản nhận xét. 

4. Bản kê khai tài sản (theo Mẫu 1) 

5. Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi công tác (theo Mẫu 3 LYK/TCTU) 

6. Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (theo Mẫu 6 LYK/TCTU) 

7. Các loại văn bằng, chứng chỉ về CM, LLCT, QLGD (Bản sao công chứng) 

8. Quyết định lương hiện hưởng (Bản sao công chứng) 

9. Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến tín nhiệm của viên chức của trường (M9-

BB/TCTU) và phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm (M7/TCTU) 

10. Biên bản hiệp y của Đảng ủy xã, Thị trấn nơi đến. 

Tất cả thủ tục trên được lập thành 01 bộ, sắp xếp theo thứ tự như trên, bỏ vào 

một phong bì gửi trực tiếp cho Bộ phận TCCB Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Chương IV 

THỜI HẠN, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM LẠI 

Điều 15. Thời hạn bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý 

1. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý nếu có thời hạn giữ chức vụ từ đủ 

05 năm trở lên tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm chức vụ đều phải tiến hành xem 

xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.  

2. Những viên chức quản lý khi hết thời hạn giữ chức vụ mà còn đủ từ 02 

năm đến dưới 05 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được xem xét bổ 

nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo qui 

định.  

3. Những viên chức quản lý khi hết thời hạn giữ chức vụ mà còn dưới 02 năm 

công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu thì do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định 

kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo qui định.  

4. Đối với cán viên chức quản lý trong thời hạn giữ chức vụ 5 năm, bị kỷ luật 

khiển trách, cảnh cáo thì đến thời hạn bổ nhiệm lại, cấp có thẩm quyền căn cứ tính 
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chất vi phạm, sự phấn đấu, rèn luyện từ khi kỷ luật đến thời điểm bổ nhiệm lại để 

xem xét tiếp tục bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm. 

5. Viên chức khi hết thời hạn giữ chức vụ, nếu không được xem xét bổ nhiệm 

lại sẽ được cấp có thẩm quyền quyết định phân công nhiệm vụ khác, không phải có 

văn bản “quyết định thôi giữ chức vụ”.  

6. Đối với viên chức lãnh đạo quản lý được bổ nhiệm sau hai nhiệm kỳ liên 

tiếp tại một đơn vị nếu đủ điều kiện và được bổ nhiệm lại thì phải điều động và bổ 

nhiệm đến một đơn vị khác theo yêu cầu của ngành. 

Điều 16. Điều kiện bổ nhiệm lại 

 Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ; 

 Đủ tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo quy định tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, 

đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;  

 Cơ quan, đơn vị có nhu cầu; 

 Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao. 

Điều 17. Trình tự, thủ tục đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ 

 1. Trình tự: 

Bước 1:  Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hướng dẫn cán bộ trong diện bổ 

nhiệm lại thực hiện các công việc sau: 

 - Viết Bản tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 

thời gian giữ nhiệm vụ (5 năm). (theo mẫu 2/TĐG) 

 - Kê khai tài sản (theo mẫu). 

- Viết sơ yếu lý lịch (theo mẫu) 

Bước 2: Giao cho người đại diện cấp ủy Chi bộ của trường: 

- Trực tiếp lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của chi ủy nơi cư trú về bản thân và 

gia đình của cán bộ đề nghị bổ nhiệm lại. (theo mẫu 6 LYK/TCTU). 

- Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá cán bộ của chi ủy nơi công tác (theo mẫu 3 

LYK/TCHU) (thành phần dự họp: Chi ủy hoặc Chi bộ). Trong đó ghi rõ kết quả phân 

tích chất lượng đảng viên và kết quả xếp loại viên chức hằng năm (5 năm). 

Bước 3: Trên cơ sở sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ 

sở chủ trì phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện các công việc sau: 

- Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, viên chức tại đơn vị tham gia đóng góp ý 

kiến đối với báo cáo tự nhận xét, đánh giá của cán bộ lãnh đạo đề nghị bổ nhiệm lại. 

(Cử thư ký ghi biên bản).  

- Lấy phiếu tín nhiệm của toàn thể CB,GV,NV bằng phiếu kín (theo mẫu 7-

PTN) kèm với biên bản tổng hợp (mẫu 4-BBKP). 

* Lưu ý trong việc tiến hành thủ tục lấy phiếu tín nhiệm: 

Căn cứ tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên, trường in đủ số lượng phiếu tín 

nhiệm theo mẫu. Phiếu được in đầy đủ các thông tin về họ tên, năm sinh, Chức vụ 

hiện nay, chức danh đề nghị bổ nhiệm lại, đóng dấu treo của trường trên góc trái 

phiếu. 

Cử tổ kiểm phiếu gồm: Trưởng Ban Thanh tra nhân dân làm Tổ trưởng và 

02 thành viên do tập thể CB,GV,NV đề cử. 
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Khi bỏ phiếu, CBVC chỉ cần đánh dấu X vào ô tín nhiệm hoặc không tín 

nhiệm (không đánh dấu cùng lúc 2 ô). Khi phát phiếu cũng như khi thu hồi phiếu 

phải kiểm tra kỹ về số lượng phiếu. Kết quả kiểm phiếu không công khai. 

Sau khi kiểm phiếu, tất cả phiếu thu hồi bỏ vào bì hồ sơ, niêm phong lại có 

chữ ký của chủ trì, Tổ trưởng kiểm phiếu; đóng dấu niêm phong (sử dụng con dấu 

của đơn vị).  

2. Thủ tục hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại gồm 

- Tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại (theo Mẫu 1-TTBNL). 

-  Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ theo mẫu. 

- Trích Biên bản của Hội nghị toàn thể CB, GV, NV trường tham gia đóng 

góp ý kiến đối với báo cáo tự nhận xét của cán bộ lãnh đạo đề nghị bổ nhiệm lại. 

-  Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định,  

-  Nhận xét, đánh giá của Chi ủy nơi công tác,  

-  Nhận xét của Chi ủy nơi cư trú, có xác nhận của Đảng uỷ địa phương. 

-  Mẫu lý lịch 2C-BNV/2008   

-  Phiếu lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến tín nhiệm của 

CB,GV,NV. 

- Bản sao văn bằng chuyên môn, Lý luận chính trị, chứng chỉ BD QLGD  

Tất cả thủ tục trên được lập thành 01 bộ, bỏ vào một phong bì gửi trực tiếp 

cho Bộ phận TCCB Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Chương V 

THÔI GIỮ CHỨC VỤ HOẶC MIỄN NHIỆM 

Điều 18. Xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức 

lãnh đạo quản lý 
1. Viên chức quản lý có thể xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc được miễn 

nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a. Không đủ sức khoẻ; 

b. Không đủ năng lực, uy tín; 

c. Theo yêu cầu nhiệm vụ; 

d. Vì lý do khác. 

2. Viên chức quản lý xin thôi giữ chức vụ quản lý nhưng chưa được người 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền đồng ý cho thôi giữ 

chức vụ quản lý vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

3. Viên chức quản lý sau khi được thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm 

được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền bố trí vào 

vị trí việc làm theo nhu cầu công tác, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức. 

4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc xin thôi giữ chức vụ 

quản lý, miễn nhiệm viên chức quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 19. Trưởng phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các đơn vị 

trường học trực thuộc căn cứ Quy chế này tổ chức thực hiện về công tác cán bộ nói 
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chung về giới thiệu quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ dự nguồn, bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý tại đơn vị mình. 

Điều 20. Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo có trách 

nhiệm giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Thủ trưởng các đơn vị 

liên quan phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân nhân huyện (qua Phòng Nội vụ, 

Phòng GDĐT huyện) để được xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  

(Đã ký) 

 

 

Trần Văn Mai 

 

 
 


