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QUY ĐỊNH 

Thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự  

đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý  

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     tháng 6 năm 2022  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định này quy định về thành phần tham dự các bước trong quy trình giới 

thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 

lý thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là 

Ủy ban nhân dân cấp huyện) và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.  

b) Các chức danh thuộc diện Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý 

theo quy định về phân cấp. 

c) Các chức danh theo quy định của pháp luật chuyên ngành  

- Chức danh lãnh đạo chuyên trách thuộc Văn phòng điều phối nông thôn 

mới, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh. 

- Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu 

giá tài sản; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Tiếp công dân tỉnh; Giám đốc, Phó 

Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh 

nghiệp tỉnh. 

- Các chức danh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

2. Các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của người 

đứng đầu sở, ban, ngành. 

3. Các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của người 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

5. Cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân thực hiện công tác bổ nhiệm theo chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=1205/Q%C4%90-BNV&match=True&area=2&lan=1&bday=19/11/2012&eday=19/11/2012
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Điều 3. Giải thích từ ngữ  

1. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm: Là cơ quan, đơn vị đề xuất cấp có 

thẩm quyền bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị đó. 

a) Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:  

- Chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Sở, ban, ngành là 

cơ quan có nhu cầu bổ nhiệm. 

- Chức danh thuộc diện Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý theo 

phân cấp: Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan 

có nhu cầu bổ nhiệm. 

- Chức danh theo quy định của pháp luật chuyên ngành: Đơn vị có chức 

danh lãnh đạo, quản lý quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quy định này là đơn vị 

có nhu cầu bổ nhiệm. 

b) Đối với các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của người đứng đầu 

Sở, ban, ngành: Chi cục, Ban, Phòng, đơn vị sự nghiệp công lập và tương đương 

trực thuộc Sở, ban, ngành là đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm. 

c) Đối với các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện: Phòng, đơn vị sự nghiệp công lập và tương đương trực thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện là đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm. 

d) Đối với các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Phòng, khoa và tương 

đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh là đơn vị 

có nhu cầu bổ nhiệm. 

2. Cơ quan, đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ của cấp có thẩm quyền bổ 

nhiệm: Là cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ làm công tác tổ chức, cán bộ 

của cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý. 

a) Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:  

- Chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy và Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ. 

- Chức danh thuộc diện Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý theo 

phân cấp: Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ. 

- Chức danh theo quy định của pháp luật chuyên ngành: Phòng Tổ chức hoặc 

Văn phòng hoặc đơn vị có chức năng, nhiệm vụ làm công tác tổ chức, cán bộ của Sở, 

ban, ngành là đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ. 
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Riêng đối với Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Văn phòng Ban An toàn 

giao thông tỉnh: Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

Sở Giao thông vận tải có chức danh đề nghị bổ nhiệm là đơn vị tham mưu về tổ 

chức cán bộ. 

b) Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của 

người đứng đầu Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh: Phòng Tổ chức hoặc Văn phòng hoặc đơn vị có chức năng, nhiệm vụ làm 

công tác tổ chức, cán bộ là đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ. 

c) Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

- Chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý: Ban 

Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy và phòng Nội vụ (hoặc Ban Tổ chức - Nội vụ) là cơ 

quan tham mưu về tổ chức cán bộ. 

- Chức danh không thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý: 

Phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ. 

3. Cấp có thẩm quyền quyết định, bổ nhiệm: Là cấp có thẩm quyền quyết 

định về chủ trương bổ nhiệm hoặc ra quyết định bổ nhiệm. 

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện 

1. Thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức 

vụ lãnh đạo, quản lý. 

2. Đảm bảo đúng quy định về thành phần tham dự (không thêm thành phần) 

các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm 

các chức danh lãnh đạo, quản lý. 

3. Đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch khi 

thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm. 

Điều 5. Trách nhiệm trong thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề 

nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 

1. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm  

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ của cấp 

có thẩm quyền bổ nhiệm thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm 

đối với nguồn nhân sự tại chỗ hoặc tham gia ý kiến với cơ quan tham mưu về tổ 

chức cán bộ đối với nguồn nhân sự đề nghị bổ nhiệm từ nơi khác. 

Trường hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ có 1 người, đại diện lãnh đạo cấp 

trên trực tiếp chủ trì việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự từ nguồn tại chỗ. 
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b) Tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định: Đề xuất xin 

chủ trương bổ nhiệm; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm; lập 

hồ sơ nhân sự đề nghị bổ nhiệm; thực hiện các thủ tục đề nghị bổ nhiệm. 

2. Cơ quan, đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm  

a) Phối hợp, hướng dẫn cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm thực hiện quy 

trình giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ hoặc tham 

gia ý kiến với cơ quan tổ chức đối với nguồn nhân sự đề nghị bổ nhiệm từ nơi khác.  

b) Tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định: Hướng dẫn 

việc lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ nhân sự bổ nhiệm; thực hiện thủ tục đề nghị cấp 

có thẩm quyền bổ nhiệm. 

3. Cấp có thẩm quyền quyết định, bổ nhiệm 

a) Báo cáo xin ý kiến Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường 

trực Tỉnh ủy về chủ trương bổ nhiệm trước khi chỉ đạo tiến hành quy trình bổ 

nhiệm đối với các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm theo phân cấp quản lý 

cán bộ của Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường 

trực Tỉnh ủy.  

b) Tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định: Xem xét, 

quyết định về chủ trương bổ nhiệm; ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền và 

công bố quyết định bổ nhiệm. 

Điều 6. Thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự 

đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

Thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp 

có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm được 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và quy 

định của Tỉnh ủy về bổ nhiệm cán bộ.  

Điều 7. Thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân 

sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 

thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nguồn nhân sự tại chỗ 

Thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp 

có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý quy định tại điểm b, 

điểm c khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 2 Quy định này đối với nguồn 

nhân sự tại chỗ, thực hiện như sau: 

1. Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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a) Nội dung: Trên cơ sở chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị 

và nguồn nhân sự trong quy hoạch, tập thể lãnh đạo thảo luận và đề xuất về cơ cấu, 

tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.  

b) Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị có nhân sự đề nghị bổ nhiệm.  

Trường hợp cơ quan, đơn vị có nhân sự đề nghị bổ nhiệm chỉ có 01 lãnh 

đạo, thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị; Thường vụ cấp ủy cùng 

cấp (nếu có) hoặc Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy (nếu không có thường vụ) hoặc chi 

ủy hoặc Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (nếu không có chi ủy).  

Trường hợp cơ quan, đơn vị có nhân sự đề nghị bổ nhiệm chỉ có 01 lãnh đạo 

đồng thời là Bí thư chi bộ (không có Phó Bí thư), thành phần tham dự gồm: Lãnh 

đạo cơ quan, đơn vị, toàn thể đảng viên trong chi bộ. 

- Thành phần mời tham gia: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham mưu về 

tổ chức cán bộ của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm. Đối với bổ nhiệm Hiệu trưởng, 

Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, mời thêm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tham dự. 

2. Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng  

a) Nội dung: Thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy 

trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

b) Thành phần: 

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có nhân sự 

đề nghị bổ nhiệm; Thường vụ cấp ủy cùng cấp (nếu có) hoặc Bí thư, Phó Bí thư 

đảng ủy (nếu không có thường vụ) hoặc chi ủy hoặc Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (nếu 

không có chi ủy); người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc. Hội nghị phải có 

tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham dự. 

Trường hợp cơ quan, đơn vị có nhân sự đề nghị bổ nhiệm chỉ có 01 lãnh đạo 

đồng thời là Bí thư chi bộ (không có Phó Bí thư) và không có đơn vị thuộc và trực 

thuộc, thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị; toàn thể đảng viên 

trong chi bộ. Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham dự. 

- Thành phần mời tham gia (không tham gia bỏ phiếu): Người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm. Đối 

với bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung 

học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, mời thêm Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo tham dự. 

3. Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo 

a) Nội dung: Tập thể lãnh đạo căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu 

nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của công chức, viên chức; trên cơ sở kết quả giới thiệu 

nhân sự ở bước 2, tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 
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b) Thành phần: Thực hiện như quy định ở bước 1. 

Thành phần mời tham gia (không tham gia bỏ phiếu). 

4. Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt  

a) Nội dung: Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự được tập thể 

lãnh đạo giới thiệu ở bước 3 bằng phiếu kín. 

b) Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị có nhân sự đề nghị bổ nhiệm; Thường vụ cấp ủy cùng cấp (nếu có) hoặc Bí thư, 

Phó Bí thư đảng ủy (nếu không có thường vụ) hoặc chi ủy hoặc Bí thư, Phó Bí thư 

chi bộ (nếu không có chi ủy); trưởng các tổ chức chính trị - xã hội của cơ quan, 

đơn vị; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc. 

Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham dự.  

Đối với cơ quan, đơn vị có dưới 30 người hoặc không có tổ chức cấu thành, 

thành phần tham dự gồm toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong biên 

chế làm việc thường xuyên tại đơn vị. Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được 

triệu tập tham dự.  

- Thành phần mời tham gia (không tham gia bỏ phiếu): Người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm. Đối 

với bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung 

học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, mời thêm Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo tham dự. 

5. Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự  

a) Thành phần: Thực hiện như quy định ở bước 1. 

Thành phần mời tham gia (không tham gia bỏ phiếu) 

b) Trình tự thực hiện: Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; xác minh, 

kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); lấy ý kiến bằng văn bản của ban 

thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy cơ quan (nơi không có ban thường vụ) hoặc chi 

ủy (nơi không có đảng ủy) về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm; tập thể lãnh đạo 

thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín).  

Điều 8. Thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân 

sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 

thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nguồn nhân sự từ nơi khác 

1. Đối với bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo 

quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ. Thành phần tham gia lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, 

đơn vị thực hiện theo quy định tại Bước 5 Điều 7 Quy chế này. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
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2. Đối với bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý thực hiện theo quy định 

tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ. Thành phần tham gia lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn 

vị thực hiện theo quy định tại Bước 5 Điều 7 Quy chế này. 

3. Trường hợp tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và khoản 1 Điều này. 

4. Trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức để bổ nhiệm viên chức quản lý 

thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ và khoản 2 Điều này. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Người đứng đầu Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phổ biến, 

tổ chức thực hiện nghiêm Quy định này.  

2. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

căn cứ quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Quy định này, quy định cụ 

thể thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có 

thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh viên chức quản lý đã phân cấp bổ nhiệm. 

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, thanh tra các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thực hiện Quy định này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét 

điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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