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1.       MỤC ĐÍCH 

 Nhằm đưa ra hệ thống quy định cụ thể các bước thực hiện trong công tác bổ 

nhiệm các bộ, công chức lãnh đạo thuộc diện Văn phòng UBND tỉnh quản lý. 

2.         PHẠM VI 

Áp dụng đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh.  

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

 - Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

 - Quyết định số 13/QĐ-BCSĐ-UBND tỉnh ngày 28/3/2008 của Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm 

cán bộ; 

 - Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của UBND tỉnh Quảng 

Bình về việc ban hành Quy định một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình; 

 - Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của UBND tỉnh Quảng 

Bình Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng 

UBND tỉnh Quảng Bình. 

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT  

- UBND: Ủy ban nhân dân 

- BCSĐ: Ban cán sự Đảng  

- VPUBND: Văn phòng Uỷ ban nhân dân 

- CVP: Chánh Văn phòng 

- PVP: Phó Văn phòng 

- LĐVP: Lãnh đạo Văn phòng 

 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1. Bổ nhiệm chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng 
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Trách nhiệm Quy trình Mô tã/biểu mẫu 

 

Lãnh đạo Văn phòng 

Bước 1 

Họp, thảo luận, xem xét nhu cầu và đề 

xuất phương án nhân sự 

 

 

Chánh Văn phòng và 

Phòng Hành chính 

Tổ chức 

Bước 2 

- Tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán lấy ý 

kiến tín nhiệm về nhân sự được giới 

thiệu bổ nhiệm. 

- Báo cáo đánh giá, nhận xét cán bộ 

của Lãnh đạo Văn phòng đối với nhân 

sự được giới thiệu bổ nhiệm 

- Biên bản lấy phiếu tín nhiệm hội nghị 

cán bộ cốt cán 

 
BM01.QT.01/HC-TC 

 

 

 

 

 
BM02.QT.01/HC-TC 

 

 

Bí thư Đảng uỷ và 

Văn phòng Đảng uỷ 

Bước 3 

- Tổ chức cuộc họp của BCH Đảng uỷ 

lấy ý kiến về nhân sự được giới thiệu 

bổ nhiệm.  

- Thông báo ý kiến của BCH Đảng uỷ 

với lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về 

nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm.  

 

 

Lãnh đạo Văn phòng 

Bước 4 

- Kiểm phiếu tín nhiệm của Hội nghị 

cán bộ cốt cán 

- Bỏ phiếu lấy ý kiến bổ nhiệm cán bộ 

- Biên bản lấy phiếu của Lãnh đạo Văn 

phòng về bổ nhiệm cán bộ 

 
BM03.QT.01/HC-TC 

 
BM04.QT.01/HC-TC 

 
BM05.QT.01/HC-TC 

 

 

Phòng Hành chính 

Tổ chức 

Bước 5 

Soạn thảo Quyết định Bổ nhiệm cán 

bộ, trình Chánh Văn phòng ký quyết 

 
BM06.QT.01/HC-TC 
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định, ban hành. 

* Diễn giải lưu đồ: 

 Bước 1: Chánh Văn phòng chủ trì họp lãnh đạo Văn phòng, thảo luận, xem 

xét đề xuất phương án bổ nhiệm nhân sự theo quy hoạch diện Văn phòng UBND 

tỉnh quản lý, bổ sung cho các phòng, ban, trung tâm còn thiếu chức danh lãnh đạo. 

Bước 2: Chánh Văn phòng chủ trì, chỉ đạo phòng Hành chính - Tổ chức, tổ 

chức hội nghị cán bộ cốt cán để xem xét lấy phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín (từng 

người một) theo biểu mẫu số: BM01.QT.01/HC-TC; BM02.QT.01/HC-TC;  

Trước khi lấy phiếu Chánh Văn phòng cử đồng chí đại diện lãnh đạo Văn 

phòng trình bày nhận xét đánh giá cán bộ của lãnh đạo Văn phòng đối với nhân sự 

được giới thiệu. 

Bước 3: Bí thư Đảng uỷ chủ trì, chỉ đạo Văn phòng Đản uỷ tổ chức Hội nghị 

BCH để xem xét kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội nghị cán bộ cốt cán, trao đổi 

những vấn đề mới phát sinh (nếu có) và biểu quyết giơ tay nhân sự được đề nghị bổ 

nhiệm phải được đa số Cấp uỷ tán thành. Văn phòng Đảng uỷ thông báo kết quả của 

hội nghị BCH Đảng uỷ cho Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

 Bước 4: Lãnh đạo Văn phòng họp xem xét kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 

Hội nghị cán bộ cốt cán; Thông báo của Đảng uỷ về ý kiến của Hội nghị BCH Đảng 

uỷ về nhân sự được bổ nhiệm. Xem xét những vấn đề mới phát sinh (nếu có) tiến 

hành bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm của lãnh đạo Văn phòng, theo biểu mẫu số:  

BM03.QT.01/HC-TC; BM04.QT.01/HCTC; BM05.QT.01/HCTC. Phiếu tín nhiệm 

phải được đa số lãnh đạo Văn phòng đồng ý. 

 Bước 5: Phòng Hành chính Tổ chức tham mưu soạn thảo Quyết định bổ 

nhiệm cán bộ, trình Chánh Văn phòng ký Quyết định, ban hành theo mẫu số: 

BM06.QT.01/HCTC. 

6. BIỂU MẪU  
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 
1 BM01.QT.01/HC-TC Phiếu lấy ý kiến tín nhiệm thiệu bổ nhiệm công chức 

lãnh đạo của hội nghị cán bộ cốt cán 
2 BM02.QT.01/HC-TC Biên bản kiểm phiếu của hội nghị cán bộ cốt cán 
3 BM03.QT.01/HC-TC Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm của lãnh đạo Văn phòng 
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tại Hội nghị cán bộ cốt cán 
4 BM04.QT.01/HC-TC Bỏ phiếu bổ nhiệm của lãnh đạo Văn phòng về bổ 

nhiệm cán bộ 
5 BM05.QT.01/HC-TC Biên bản lấy phiếu của Lãnh đạo Văn phòng về bổ 

nhiệm cán bộ 
6 BM06.QT.01/HC-TC Soạn thảo Quyết định Bổ nhiệm cán bộ, trình Chánh 

Văn phòng ký quyết định, ban hành. 

 

7. LƯU TRỮ 
-  Hồ sơ Bổ nhiệm cán bộ, công chức.  

   - Nơi lưu hồ sơ:   + Văn thư 
                                         + Tổ chức cán bộ 
                                         + Hồ sơ cán bộ 
 

Bộ  hồ sơ lưu gồm: 

TT Hồ sơ lưu 
1.  Bản tự đánh giá của cán bộ công chức 
2.  Bản nhận xét đánh giá cán bộ của lãnh đạo Văn phòng 
3.  Biên bản Hội nghị cán bộ cốt cán; Biên bản kiểm phiếu hội nghị cán bộ cốt cán   

Biên bản kiểm phiếu của lãnh đạo Văn phòng 
4.  Thông báo ý kiến của Hội nghị BCH Đảng uỷ 
5.  Quyết định bổ nhiệm cán bộ. 
Hồ sơ được lưu tại bộ phận tổ chức cán bộ Văn phòng UBND tỉnh; Văn thư cơ quan. 

 



 1

                                                          
                                                                                          BM01.QT.01/HC-TC 

 
(Dấu đơn vị)                                Quảng Bình, ngày ....... tháng .....  năm 20..... 

 
PHIẾU LẤY Ý KIẾN TÍN NHIỆM 

Giới thiệu bổ nhiệm công chức lãnh đạo 
           (Tại Hội nghị cán bộ cốt cán của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
Căn cứ quy định của Đảng và Nhà nước về việc bổ nhiệm cán bộ, công 

chức; 
Sau khi nghe bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của các đồng chí: 

............................................................., chức vụ: ....................................; Lãnh 
đạo Văn phòng UBND tỉnh xin giới thiệu bổ nhiệm chức vụ:  ............................, 
đối với đồng chí: ..............................................., đề nghị đồng chí cho ý kiến. 

 
 

TT 
 

Họ và tên 
 

Năm sinh 
Chức vụ bổ 

nhiệm 
Đồng ý 

bổ nhiệm 
Không 
đồng ý bổ 

nhiệm 
1 
 

     

 
- Đồng ý bổ nhiệm hoặc không đồng ý bổ nhiệm đánh dấu "X" vào ô 

tương ứng. 
- Ý kiến khác (nếu có). 

.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................. 
                                                                                           
                                                                                            (Không phải ký tên) 
 



                                                                                              BM02.QT.01/HC-TC 
 
VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

TỔ KIỂM PHIẾU 
 

(Dấu cơ quan) 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU 

(Hội nghị cán bộ cốt cán lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm công chức lãnh đạo) 

 

Hôm nay, vào lúc        giờ        ngày      tháng ...... năm 20 ....., tại Hội 
nghị cán bộ cốt cán Văn phòng UBND tỉnh, Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có: 

1. Đ/c............................................. ..........  ., tổ trưởng 

2. Đ/c .........................................................., Tổ viên 

3. Đ/c............................................................, Thư ký 

 Đã tiến hành kiểm phiếu, lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ diện Văn 
phòng quản lý với đồng chí sau: 

- Đồng chí: ................................................................. 

- Chức vụ hiện tại: ..................................................... 

- Bổ nhiệm vào chức vụ: ........................................... 

Thành phần lấy ý kiến tín nhiệm: Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Bí 
Thư Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Công đoàn Văn phòng UBND 
tỉnh; Bí thư Chi đoàn TN Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng, Phó các phòng, ban, 
trung tâm thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 

Chủ toạ Hội nghị: Đồng chí ....................................., Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh. 

Số người tham dự: ........................... 

Số phiếu phát ra: ............................... 

Số phiếu thu vào: .............................. 

Toàn bộ số phiếu trên được niêm phong quản lý theo quy định./. 

 
NGƯỜI NHẬN PHIẾU       TỔ KIỂM PHIẾU                                  CHỦ TOẠ HỘI NGHỊ 

 
 
 
 
 



                                                                                               BM03.QT.01/TC-TC 
 
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

VĂN PHÒNG 
 

(Dấu cơ quan) 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CỦA  
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CỐT CÁN 

(Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm công chức lãnh đạo) 

 

Hôm nay, vào lúc         giờ        ngày       tháng       năm          , tại Văn 
phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh có:       /       đồng chí và 
đồng chí Trưởng phòng Hành chính Tổ chức, đã tiến hành kiểm phiếu tín nhiệm 
của Hội nghị cán bộ cốt cán về việc giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh: 
............................................................................................................................. 

Chủ trì: Đ/c ........................................, Chánh Văn phòng 

Thư ký: Đ/c ........................................, Trưởng phòng Hành chính Tổ chức 

Số phiếu phát ra: ................................. 

Số phiếu thu vào: .................................. 

Số phiếu hợp lệ: ................................... 

Số phiếu không hợp lệ: ....................... 

Kết quả như sau: 

 
TT Họ và tên Số phiếu tín nhiệm Tỷ lệ % Ghi chú 

1     
 

 

THƯ KÝ 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TOẠ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                            
                                                                                              BM04.QT.01/HC-TC                          
 
       (Dấu cơ quan)                   Quảng Bình, ngày ........ tháng ..... năm 20...... 

 
 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG 
V/v bổ nhiệm công chức lãnh đạo 

 
Căn cứ nhu cầu công tác, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ; Căn cứ kết 

quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội nghị cán bộ cốt cán; Ý kiến của Ban chấp hành 
Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh về đồng ý chủ trương bổ nhiệm cán bộ thuộc diện 
Văn phòng UBND tỉnh quản lý; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến về việc 
bổ nhiệm chức vụ: .............................................., đối với đồng chí có tên sau đây: 
  

TT Họ và tên Năm sinh  

 
Chức vụ bổ 

nhiệm 
 

Đồng ý 
bổ 

nhiệm  

Không 
đồng ý 

bổ nhiệm  

1     
 
 

 
- Đồng ý bổ nhiệm hoặc không đồng ý bổ nhiệm lại thì đánh vào dấu X vào 

ô tương ứng ;  
- Ý kiến khác (nếu có) 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.................................................................. ................................................................... 

                  (không phải ký tên) 

 
 
 
 



                                                                                             BM05.QT.01/HC-TC 
 
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

VĂN PHÒNG 
 

(Dấu cơ quan) 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

 

 
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM  

CỦA HỘI NGHỊ CÁN BỘ CỐT CÁN  
(Của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh) 

Hôm nay, vào lúc         giờ         ngày        tháng ...... năm 20 ....., tại Văn 
phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 
của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức danh: 
................................................................................................................................ 

Chủ trì: Đ/c ........................................, Chánh Văn phòng 

Thư ký: Đ/c ........................................, Trưởng phòng Hành chính Tổ chức 

Số người tham dự: ..................... 

Số phiếu phát ra: ........................ 

Số phiếu thu vào: ....................... 

Số phiếu hợp lệ: ......................... 

Số phiếu không hợp lệ: .............. 

Kết quả như sau: 

 
TT Họ và tên Số phiếu tín nhiệm Tỷ lệ % Ghi chú 

1     
 

 

THƯ KÝ 
 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TOẠ 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                            BM06.QT.01/HC-TC 
 
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH  
            VĂN PHÒNG  

 
     Số:              /QĐ-VPUBND 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       Ph 

          Quảng Bình, ngày           tháng      năm 20  

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Bổ nhiệm công chức lãnh đạo 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG BÌNH  

Căn cứ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của UBND tỉnh 
Quảng Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 
phòng UBND tỉnh;  

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 13 QĐ/BCSĐ-UBND ngày 28/3/2008 của Ban Cán 
sự Đảng UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ; 

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của UBND tỉnh 
về việc ban hành Quy định một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình; 

Căn cứ biên bản cuộc họp Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ngày          
tháng           năm                ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức,  

 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Bổ nhiệm ông: .....................................................(chức danh hiện 
tại) ............................, giữ chức vụ: ...................................................., Phòng 
.........................................................., Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày ký. 

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. 

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức; Trưởng phòng Kinh tế Tổng 
hợp; Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và ông: ..................................... 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- CT, các PCT UBND tỉnh; (B/c) 
- LĐVPUBND tỉnh;  
- Lưu VT, KT, TCCB.  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 

 




