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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 

Số hiệu:    QT.TCHC-41 

Lần ban hành: 01 

QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, 
MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ 

QUẢN LÝ 

Ngày ban hành: 27/6/2014 

Số trang: 23 trang 



2/25 

 

 
 
 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 

QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM 

CHỨC VỤ QUẢN LÝ 

Số hiệu: QT.TCHC-41 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: dd/mm/yyyy 
 

1. MỤC ĐÍCH 

- Quy định cách thức tiến hành việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ quản lý theo  
thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được 
yêu cầu do nhà trường đề ra. 

- Xây dựng quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát trình tự công việc, phân 
định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong thực thi công việc. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Áp dụng cho các đơn vị của trường trong công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ 
quản lý cấp khoa, phòng, ban, trung tâm, phòng thí nghiệm trực thuộc trường; cấp bộ 
môn/phòng thí nghiệm trực thuộc khoa/trung tâm. 
- Áp dụng đối với các viên chức thuộc phòng Tổ chức - Hành chính trong việc thực hiện 
nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ quản lý. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các 
cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

- Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa ban hành theo  
Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12 tháng 9 năm; 

- Quyết định 803/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Đại học Quốc gia 
thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều 15, Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa; 

- Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Giám đốc Đại học 
Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm đối với các trường Đại học thành viên trong Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 1970/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 28 tháng 7 năm 2009 về việc ban hành 
Quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị và thủ trưởng đơn vị trong Trường 
của Hiệu trưởng; 

- Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội  
Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thức 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
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- Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; 

- Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 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 Quyết định số 1807/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hiệu 
trưởng về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên 
chức quản lý cấp khoa, phòng, ban, trung tâm và phòng thí nghiệm cấp trường của 
trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM; 

- Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hiệu 
trưởng về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên 
chức quản lý cấp bộ môn, phòng thí nghiệm cấp khoa của trường Đại học Bách khoa – 
Đại học Quốc gia TP.HCM; 

 
4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

- Thủ trưởng đơn vị: Trưởng khoa, phòng, ban, trung tâm, phòng thí nghiệm trực thuộc 
trường; 

- BGH: Ban Giám hiệu; 

- P.TC - HC: Phòng Tổ chức - Hành chính; 

- P. KH - TC: Phòng Kế hoạch - Tài chính; 
- CVn: Chuyên viên vị trí thứ n trong sơ đồ cơ cấu tổ chức của Phòng TC – HC; 

- Thời gian làm việc trong ngày từ thứ 2 đến thứ 6:  Sáng 7h30 – 11h30 
                   Chiều 13h00 – 17h00 
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5. NỘI DUNG 

5.1. BỔ NHIỆM 
5.1.1. Bổ nhiệm Trưởng khoa,  phòng, ban, trung tâm, phòng thí nghiệm trực thuộc 
trường 
a. Lưu đồ 
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Chi ủy
Tổ chức họp lấy phiếu tín nhiệm và 
tổng hợp hồ sơ gửi phòng TC-HC

(3)
BM05-QT.TCHC-41
BM06-QT.TCHC-41
BM07-QT.TCHC-41
BM08-QT.TCHC-41

Thời gian: 5 ngày

Phòng TC-HC:
Tiếp nhận hồ sơ, soạn công văn gửi 

Đảng ủy lấy ý kiến giới thiệu nhân sự
BM04-QT.TCHC-41

Thời gian: 2 ngày
Trách nhiệm: CV4

Phòng TC-HC:
Soạn Quyết định bổ nhiệm

BM10-QT.TCHC-41
Thời gian: 03 ngày
Trách nhiệm: CV4

Trưởng phòng TC-HC:
Ký nháy

Thời gian: 01 ngày

Phòng TC-HC:
Trình Quyết định cho BGH

Thời gian: Trong ngày
Trách nhiệm: CV4

Kết thúc

Phòng TC-HC:
Thực hiện Quy trình quản lý văn bản

QT.TCHC-01

Ban Giám hiệu:
Ký duyệt

Thời gian: 03 ngày

Công đoàn đơn vị
Tổ chức họp lấy phiếu tín nhiệm toàn thể 

nhân viên và tổng hợp hồ sơ gửi phòng TC 
– HC
(3)

BM05-QT.TCHC-41
BM06-QT.TCHC-41
BM07-QT.TCHC-41
BM08-QT.TCHC-41

Thời gian: 5 ngày

Đồng ý

Phòng TC-HC:
Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Ban Giám 

hiệu và tổng hợp hồ sơ
BM06-QT.TCHC-41
BM07-QT.TCHC-41
BM08-QT.TCHC-41

Thời gian: 2 ngày
Trách nhiệm:CV4

Đảng ủy:
Họp lấy phiếu ý kiến giới thiệu nhân sự 

bổ nhiệm và có kết luận.

Phòng TC-HC:
Tổng hợp hồ sơ trình Hiệu trưởng

Thời gian: 2 ngày
Trách nhiệm: CV4

Hiệu trưởng:
Xem xét, quyết định

Thời gian: 2 ngày

Văn phòng Ban Giám hiệu:
Soạn Công văn phê duyệt nhân sự bổ nhiệm 

gửi phòng TC-HC
BM04-QT.TCHC-41

Không đồng ý
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b. Mô tả 
(1) Đề xuất phương án nhân sự 
* Bổ nhiệm Trưởng phòng, ban, trung tâm, phòng thí nghiệm cấp trường 

  Hiệu trưởng và Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính họp đề xuất phương án  
nhân sự; 

* Bổ nhiệm Trưởng khoa 
+ Trường hợp kết thúc nhiệm kỳ 
Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Chi ủy, Trưởng đơn vị và  

Chủ tịch Công đoàn đơn vị họp đề xuất phương án nhân sự; 
+ Trường hợp chưa kết thúc nhiệm kỳ 
Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Chi ủy và Chủ tịch Công đoàn  

đơn vị họp đề xuất phương án nhân sự; 
 
(2) Hiệu trưởng phê duyệt nhân sự; 

 (3) Công đoàn đơn vị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với thành phần là toàn thể  
nhân viên của đơn vị với sự tham dự của phòng Tổ chức – Hành chính. Chi ủy đơn vị  
tổ chức họp lấy phiếu tín nhiệm với thành phần bao gồm Chi ủy, Chủ tịch Công đoàn và Chính 
quyền đơn vị. Phiếu tín nhiệm sau khi thu về sẽ được lập biên bản kiểm phiếu và gửi bằng phong 
bì kín về phòng Tổ chức – Hành chính; 
 

Ghi chú:  
- Quy trình trên thực hiện đầy đủ các bước khi bổ nhiệm Trưởng khoa kết thúc  

nhiệm kỳ; 
- Trường hợp bổ nhiệm Trưởng khoa khi chưa kết thúc nhiệm kỳ, Đơn vị chỉ nộp cho 

phòng Tổ chức – Hành chính Sơ yếu lý lịch của ứng viên và Biên bản họp đề xuất 
phương án nhân sự; 

- Trường hợp bổ nhiệm Trưởng phòng, ban, trung tâm, phòng thí nghiệm cấp trường 
ứng viên khai Sơ yếu lý lịch nộp cho phòng Tổ chức – Hành chính.   
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5.1.2. Bổ nhiệm Phó trưởng khoa, phòng, ban, trung tâm, phòng thí nghiệm trực thuộc 
trường 

a. Lưu đồ 

Bắt đầu

Đơn vị:
Soạn tờ trình đề xuất danh sách nhân sự gửi 

phòng TC- HC
BM02-QT.TCHC-41

Phòng TC-HC:
Tiếp nhận Tờ trình + Biên bản họp + 

Sơ yếu lý lịch của ứng viên
Thời gian: Trong ngày

Trách nhiệm: CV4

Đề xuất phương án nhân sự
(1)

BM01-QT.TCHC-41

Ứng viên:
Khai Sơ yếu lý lịch

BM14-QT.TCHC-41

Đơn vị:
Soạn Công văn trả lời gửi Phòng TC-HC

Thời gian: 2 ngày làm việc
Trách nhiệm: Đơn vị của ứng viên

P TC-HC:
Gửi Công văn đề nghị Chi ủy, Ban chủ 

nhiệm khoa/lãnh đạo đơn vị của ứng viên 
cho ý kiến về đề xuất bổ nhiệm

Thời gian: 2 ngày
Trách nhiệm: CV4

Bí thư Chi bộ:
Tổ chức cuộc họp với thành phần bao gồm: 
Chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa/lãnh đạo đơn 
vị và Trưởng bộ môn/Trưởng PTN (nếu 

ứng viên thuộc Khoa)
Thời gian: 5 ngày làm việc

Trách nhiệm: Đơn vị của ứng viên

Đồng ý/Không đồng ý

Ứng viên khác đơn vị

Đồng ý

Kết thúc

Ứng viên cùng đơn vị

Không đồng ý

Hiệu trưởng:
Xem xét cho ý kiến

(2)
Thời gian: 2 ngày

Phòng TC-HC:
Soạn Tờ trình Ban Giám hiệu

BM02-QT.TCHC-41
Thời gian: 2 ngày
Trách nhiệm: CV4

Không đồng ý

Phòng TC-HC:
Soạn Công văn phê duyệt danh sách 

nhân sự trình Trưởng phòng TC-HC ký và 
gửi cho đơn vị

BM04-QT.TCHC-41
Thời gian: 2 ngày
Trách nhiệm: CV4

Đồng ý
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Chi ủy
Tổ chức họp lấy phiếu tín nhiệm và 
tổng hợp hồ sơ gửi phòng TC-HC

(3)
BM05-QT.TCHC-41
BM06-QT.TCHC-41
BM07-QT.TCHC-41
BM08-QT.TCHC-41

Thời gian: 5 ngày

Phòng TC-HC:
Tiếp nhận hồ sơ, soạn công văn gửi 

Đảng ủy lấy ý kiến giới thiệu nhân sự
BM04-QT.TCHC-41

Thời gian: 2 ngày
Trách nhiệm: CV4

Phòng TC-HC:
Soạn Quyết định bổ nhiệm

BM10-QT.TCHC-41
Thời gian: 03 ngày
Trách nhiệm: CV4

Trưởng phòng TC-HC:
Ký nháy

Thời gian: 01 ngày

Phòng TC-HC:
Trình Quyết định cho BGH

Thời gian: Trong ngày
Trách nhiệm: CV4

Kết thúc

Phòng TC-HC:
Thực hiện Quy trình quản lý văn bản

QT.TCHC-01

Ban Giám hiệu:
Ký duyệt

Thời gian: 03 ngày

Công đoàn đơn vị
Tổ chức họp lấy phiếu tín nhiệm toàn thể 

nhân viên và tổng hợp hồ sơ gửi phòng TC 
– HC
(3)

BM05-QT.TCHC-41
BM06-QT.TCHC-41
BM07-QT.TCHC-41
BM08-QT.TCHC-41

Thời gian: 5 ngày

Đồng ý

Phòng TC-HC:
Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Ban Giám 

hiệu và tổng hợp hồ sơ
BM06-QT.TCHC-41
BM07-QT.TCHC-41
BM08-QT.TCHC-41

Thời gian: 2 ngày
Trách nhiệm:CV4

Đảng ủy:
Họp lấy phiếu ý kiến giới thiệu nhân sự 

bổ nhiệm và có kết luận.

Phòng TC-HC:
Tổng hợp hồ sơ trình Hiệu trưởng

Thời gian: 2 ngày
Trách nhiệm: CV4

Hiệu trưởng:
Xem xét, quyết định

Thời gian: 2 ngày

Văn phòng Ban Giám hiệu:
Soạn Công văn phê duyệt nhân sự bổ nhiệm 

gửi phòng TC-HC
BM04-QT.TCHC-41

Không đồng ý
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             b. Mô tả 
(1) Chi ủy đơn vị chủ trì cuộc họp liên tịch với phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng khoa, 

phòng, ban, trung tâm, phòng thí nghiệm cấp trường và Chủ tịch Công đoàn đơn vị để đề xuất 
phương án nhân sự; 

(2) Hiệu trưởng phê duyệt nhân sự; 
(3) Công đoàn đơn vị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với thành phần là toàn thể nhân viên của 

đơn vị với sự tham dự của phòng Tổ chức – Hành chính. Chi ủy đơn vị tổ chức họp lấy phiếu tín 
nhiệm với thành phần bao gồm Chi ủy, Chủ tịch Công đoàn và Chính quyền đơn vị. Phiếu tín 
nhiệm sau khi thu về sẽ được lập biên bản kiểm phiếu và gửi bằng phong bì kín về phòng Tổ chức 
– Hành chính. 
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5.1.3. Bổ nhiệm Trưởng bộ môn, phòng thí nghiệm thuộc khoa 
a. Lưu đồ 
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b. Mô tả 
(1) Trưởng khoa tổ chức họp cùng bộ môn, phòng thí nghiệm cấp khoa đề xuất phương 
án nhân sự; 
(2) Tổ trưởng Công đoàn bộ môn, phòng thí nghiệm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với 
thành phần là toàn thể viên chức của bộ môn, phòng thí nghiệm. Chi ủy đơn vị tổ chức 
họp lấy phiếu tín nhiệm với thành phần bao gồm Chi ủy, Chủ tịch Công đoàn và Chính 
quyền đơn vị. Phiếu tín nhiệm sau khi thu về sẽ được lập biên bản kiểm phiếu và gửi 
bằng phong bì kín về phòng Tổ chức – Hành chính; 
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5.1.4. Bổ nhiệm Phó Trưởng bộ môn, phòng thí nghiệm thuộc khoa 
a. Lưu đồ 

Bắt đầu

Phòng TC-HC:
Tiếp nhận hồ sơ trình Trưởng phòng TC-

HC có ý kiến, soạn tờ trình gửi kèm 
hồ sơ đến Hiệu trưởng

Thời gian: 2 ngày
Trách nhiệm: CV4

Phòng TC-HC:
Soạn Quyết định bổ nhiệm

BM11-QT.TCHC-41
Thời gian: 03 ngày
Trách nhiệm: CV4

Trưởng phòng TC-HC:
Ký nháy

Thời gian: 01 ngày

Phòng TC-HC:
Trình Quyết định cho BGH

Thời gian: Trong ngày
Trách nhiệm: CV4

Kết thúc

Phòng TC-HC:
Thực hiện Quy trình quản lý văn bản

QT.TCHC-01

Ban Giám hiệu:
Ký duyệt

Thời gian: 03 ngày

Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn:
Tổ chức họp lấy phiếu tín nhiệm toàn thể 
viên chức của Bộ môn và tổng hợp hồ sơ 

gửi phòng TC – HC
(2)

BM05-QT.TCHC-41
BM06-QT.TCHC-41
BM07-QT.TCHC-41
BM08-QT.TCHC-41

Thời gian: 5 ngày

Chi ủy
Tổ chức họp lấy phiếu tín nhiệm và 
tổng hợp hồ sơ gửi phòng TC-HC

(2)
BM05-QT.TCHC-41
BM06-QT.TCHC-41
BM07-QT.TCHC-41
BM08-QT.TCHC-41

Thời gian: 5 ngày

Hiệu trưởng:
Trao đổi ý kiến với BGH và có ý 

kiến quyết định
Thời gian: 5 ngày

Đồng ý

Không đồng ý

Trưởng bộ môn:
Tổ chức cuộc họp đề xuất phương án 

nhân sự gửi Trưởng khoa
(1)

BM01-QT.TCHC-41

Đơn vị:
Soạn Tờ trình + hồ sơ gửi phòng TC-HC

Thời gian: 2 ngày
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b. Mô tả 
(1) Trưởng bộ môn, Trưởng phòng thí nghiệm cấp khoa tổ chức họp bộ môn, phòng thí 
nghiệm đề xuất phương án nhân sự gửi Trưởng khoa; 
(2) Tổ trưởng Công đoàn bộ môn, phòng thí nghiệm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với 
thành phần là toàn thể viên chức của bộ môn, phòng thí nghiệm. Chi ủy đơn vị tổ chức 
họp lấy phiếu tín nhiệm với thành phần bao gồm Chi ủy, Chủ tịch Công đoàn và Chính 
quyền đơn vị. Phiếu tín nhiệm sau khi thu về sẽ được lập biên bản kiểm phiếu và gửi 
bằng phong bì kín về phòng Tổ chức – Hành chính; 
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5.2. BỔ NHIỆM LẠI 

5.2.1. Bổ nhiệm lại cấp Khoa, phòng, ban, trung tâm, phòng thí nghiệm trực thuộc 
trường 

a. Lưu đồ 

Bắt đầu

Chi ủy đơn vị:
Chỉ đạo viên chức thuộc diện bổ nhiệm lại 

tự nhận xét, đánh giá
(1)

BM09-QT.TCHC-41

Chi ủy
Tổ chức họp lấy phiếu tín nhiệm và 
tổng hợp hồ sơ gửi phòng TC-HC

(2)
BM05-QT.TCHC-41
BM06-QT.TCHC-41
BM07-QT.TCHC-41
BM08-QT.TCHC-41

Thời gian: 5 ngày

Phòng TC-HC:
Tiếp nhận hồ sơ, soạn công văn gửi 

Đảng ủy lấy ý kiến về nhân sự bổ nhiệm lại
BM04-QT.TCHC-41

Thời gian: 2 ngày
Trách nhiệm: CV4

Công đoàn đơn vị
Tổ chức họp lấy phiếu tín nhiệm toàn thể 

nhân viên và tổng hợp hồ sơ gửi phòng TC 
– HC
(2)

BM05-QT.TCHC-41
BM06-QT.TCHC-41
BM07-QT.TCHC-41
BM08-QT.TCHC-41

Thời gian: 5 ngày

Đồng ý

Phòng TC-HC:
Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Ban Giám 

hiệu và tổng hợp hồ sơ
BM06-QT.TCHC-41
BM07-QT.TCHC-41
BM08-QT.TCHC-41

Thời gian: 2 ngày
Trách nhiệm:CV4

Đảng ủy:
Họp lấy phiếu ý kiến về nhân sự 

bổ nhiệm lại và có kết luận.

Phòng TC-HC:
Tổng hợp hồ sơ trình Hiệu trưởng

Thời gian: 2 ngày
Trách nhiệm: CV4

Hiệu trưởng:
Xem xét, quyết định

Thời gian: 2 ngày

Không đồng ý

Đơn vị:
Soạn Tờ trình + hồ sơ gửi phòng TC-HC

Thời gian: 2 ngày
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b. Mô tả 
(1) Cấp ủy chỉ đạo viên chức thuộc diện bổ nhiệm lại tự nhận xét, đánh giá việc  
thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ; 
(2) Công đoàn đơn vị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với thành phần là toàn thể nhân viên của 
đơn vị với sự tham dự của phòng Tổ chức – Hành chính. Chi ủy đơn vị tổ chức họp lấy 
phiếu tín nhiệm với thành phần bao gồm Chi ủy, Chủ tịch Công đoàn và Chính quyền đơn 
vị. Phiếu tín nhiệm sau khi thu về sẽ được lập biên bản kiểm phiếu và gửi bằng phong bì 
kín về phòng Tổ chức – Hành chính; 
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5.2.1. Bổ nhiệm lại cấp bộ môn, phòng thí nghiệm trực thuộc khoa 

a. Lưu đồ 

Bắt đầu

Phòng TC-HC:
Tiếp nhận hồ sơ trình Trưởng phòng TC-

HC có ý kiến, soạn tờ trình gửi kèm 
hồ sơ đến Hiệu trưởng

Thời gian: 2 ngày
Trách nhiệm: CV4

Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn:
Tổ chức họp lấy phiếu tín nhiệm toàn thể 
viên chức của Bộ môn và tổng hợp hồ sơ  

gửi phòng TC – HC
(2)

BM05-QT.TCHC-41
BM06-QT.TCHC-41
BM07-QT.TCHC-41
BM08-QT.TCHC-41

Thời gian: 5 ngày

Chi ủy:
Tổ chức họp lấy phiếu tín nhiệm và 
tổng hợp hồ sơ gửi phòng TC-HC

(2)
BM05-QT.TCHC-41
BM06-QT.TCHC-41
BM07-QT.TCHC-41
BM08-QT.TCHC-41

Thời gian: 5 ngày

Hiệu trưởng:
Trao đổi ý kiến với BGH và có ý 

kiến quyết định
Thời gian: 5 ngày

Đồng ý

Không đồng ý

Chi ủy đơn vị:
Chỉ đạo viên chức thuộc diện bổ nhiệm lại 

tự nhận xét, đánh giá
(1)

BM09-QT.TCHC-41

Đơn vị:
Soạn Tờ trình + hồ sơ gửi phòng TC-HC

Thời gian: 2 ngày
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b. Mô tả 
(1) Cấp ủy chỉ đạo viên chức thuộc diện bổ nhiệm lại tự nhận xét, đánh giá  
việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ; 
(2) Tổ trưởng Công đoàn bộ môn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với thành phần là toàn thể 
viên chức của bộ môn. Chi ủy đơn vị tổ chức họp lấy phiếu tín nhiệm với thành phần bao 
gồm Chi ủy, Chủ tịch Công đoàn và Chính quyền đơn vị. Phiếu tín nhiệm sau khi thu về sẽ 
được lập biên bản kiểm phiếu và gửi bằng phong bì kín về phòng Tổ chức – Hành chính; 
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5.3. TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM 

5.3.1. Lưu đồ 
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5.3.2. Mô tả 

5.3.2.1 Từ chức 
1. Viên chức quản lý xin từ chức thì làm đơn, trong đó trình bày rõ lý do, nguyện vọng gửi 

Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý.  
2. Trong thời hạn 01 tháng kể từ khi nhận được đơn từ chức của viên chức quản lý, thủ trưởng 

đơn vị phải có ý kiến, trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định. 
3. Khi đơn xin từ chức chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết thì viên chức quản 

lý vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. 
4. Viên chức quản lý sau khi từ chức được bố trí công việc phù hợp với năng lực và nhu cầu 

công tác của đơn vị. 
5.3.2.2 Thôi giữ chức vụ 
1. Viên chức quản lý đã có quyết định chuyển công tác hoặc đã có quyết định nghỉ hưu thì 

đương nhiên thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm.  
2. Viên chức quản lý đã hết nhiệm kỳ công tác hoặc hết thời hạn bổ nhiệm mà chưa được bổ 

nhiệm lại hoặc chưa có viên chức quản lý khác được bổ nhiệm thay thế thì vẫn phải tiếp tục 
thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. 

5.3.2.3 Những viên chức quản lý phải miễn nhiệm chức vụ không cần chờ đến hết thời 
hạn bổ nhiệm bao gồm: 

1. Do nhu cầu công tác; 
2. Không đủ sức khỏe để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ; 
3. Vắng mặt tại đơn vị từ 6 tháng trở lên; 
4. Bị kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật thuộc một trong các trường hợp: 

a. Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế; 
b. Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về vi phạm pháp luật nhưng chưa đến 

mức cách chức hoặc bãi nhiệm. 
5. Không đủ năng lực, uy tín để làm việc thuộc một trong các trường hợp: 

c. Trong 02 năm liên tiếp của nhiệm kỳ giữ chức vụ không hoàn thành nhiệm vụ được 
giao; 

d. Trong 01 nhiệm kỳ hoặc 02 nhiệm kỳ giữ chức vụ liên tiếp bị hai lần xử lý kỷ luật liên 
quan đến chức trách được giao; 

e. Để đơn vị mất đoàn kết hoặc làm đơn vị mất đoàn kết theo kết luận của cơ quan có thẩm 
quyền; 

f. Bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về vi phạm tư cách đạo đức của 
người viên chức; 

g. Bị cơ quan thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền kết luận vi phạm quy định về những việc 
đảng viên, viên chức không được làm; 

6. Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị 
nội bộ. 
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6. HỒ SƠ LƯU 

Số biểu 
mẫu Tên biểu mẫu Ký hiệu File 

1 Biên bản họp đề xuất phương án 
nhân sự BM01-QT.TCHC-41  

2 Tờ trình của đơn vị BM02-QT.TCHC-41  

3 Tờ trình của phòng TC-HC BM03-QT.TCHC-41  

4 Công văn BM04-QT.TCHC-41  

5 Biên bản họp lấy phiếu tín nhiệm BM05-QT.TCHC-41  

6 Phiếu tín nhiệm BM06-QT.TCHC-41  

7 Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm BM07-QT.TCHC-41  

8 Bản cam kết về kết quả kiểm 
phiếu BM08-QT.TCHC-41  

9 
Mẫu nhận xét, đánh giá việc thực 
hiện chức trách, nhiệm vụ để bổ 
nhiệm lại 

BM09-QT.TCHC-41  

10 
Quyết định bổ nhiệm/bổ nhiệm 
lại cấp trưởng, phó khoa, phòng, 
ban, trung tâm, phòng thí nghiệm. 

BM10-QT.TCHC-41  

11 
Quyết định bổ nhiệm/bổ nhiệm 
lại cấp trưởng, phó trưởng bộ 
môn, phòng thí nghiệm. 

BM11-QT.TCHC-41  

12 
Quyết định thôi giữ chức vụ cấp 
trưởng, phó khoa, phòng, ban, 
trung tâm, phòng thí nghiệm 

BM12-QT.TCHC-41  

13 
Quyết định thôi giữ chức vụ cấp 
trưởng, phó trưởng bộ môn, 
phòng thí nghiệm 

BM13-QT.TCHC-41  

14 Sơ yếu lý lịch BM14-QT.TCHC-41  
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7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

7.1. Biểu mẫu  

Số biểu 
mẫu Tên biểu mẫu Ký hiệu File 

1 Biên bản họp đề xuất phương án 
nhân sự BM01-QT.TCHC-41 BM01-QT.TCHC-41 

Bien ban hop de xuat phuong an nhan su bo nhiem chuc vu quan ly.doc 

2 Tờ trình của đơn vị BM02-QT.TCHC-41 BM02-QT.TCHC-41 
Mau to trinh cua don vi.doc 

3 Tờ trình của phòng TC-HC BM03-QT.TCHC-41 BM03-QT.TCHC-41 
Mau to trinh cua P.TCHC.doc 

4 Công văn BM04-QT.TCHC-41 BM04-QT.TCHC-41 
Mau cong van.doc  

5 Biên bản họp lấy phiếu tín nhiệm BM05-QT.TCHC-41 BM05-QT.TCHC-41 
Bien ban hop lay phieu tin nhiem.doc 

6 Phiếu tín nhiệm BM06-QT.TCHC-41 BM06-QT.TCHC-41 
Phieu tin nhiem.doc 

7 Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm BM07-QT.TCHC-41 BM07-QT.TCHC-41 
Bien ban kiem phieu tin nhiem.doc 

8 Bản cam kết về kết quả kiểm 
phiếu BM08-QT.TCHC-41 BM08-QT.TCHC-41 

Ban cam ket ve ket qua kiem phieu.doc 
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9 
Mẫu nhận xét, đánh giá việc thực 
hiện chức trách, nhiệm vụ để bổ 
nhiệm lại 

BM09-QT.TCHC-41 BM09-QT.TCHC-41 
Mau nhan xet, danh gia viec thuc hien chuc trach, nhiem vu de bo nhiem lai.doc 

10 
Quyết định bổ nhiệm/bổ nhiệm 
lại cấp trưởng, phó khoa, phòng, 
ban, trung tâm, phòng thí nghiệm. 

BM10-QT.TCHC-41 BM10-QT.TCHC-41 
Mau Quyet dinh bo nhiem, bo nhiem lai cap Truong pho khoa phong, ban, trung tam.doc 

11 
Quyết định bổ nhiệm/bổ nhiệm 
lại cấp trưởng, phó trưởng bộ 
môn, phòng thí nghiệm. 

BM11-QT.TCHC-41 BM11-QT.TCHC-41 
Mau quyet dinh bo nhiem, bo nhiem lai cap Bo mon, phong thi nghiem.doc 

12 
Quyết định thôi giữ chức vụ cấp 
trưởng, phó khoa, phòng, ban, 
trung tâm, phòng thí nghiệm 

BM12-QT.TCHC-41 BM12-QT.TCHC-41 
Mau quyet dinh thoi giu chuc vu cap Truong pho khoa phong ban trung tam.doc 

13 
Quyết định thôi giữ chức vụ cấp 
trưởng, phó trưởng bộ môn, 
phòng thí nghiệm 

BM13-QT.TCHC-41 BM13-QT.TCHC-41 
Mau quyet dinh thoi giu chuc vu cap Truong-Pho truong bo mon, phong thi nghiem.doc 

14 Sơ yếu lý lịch BM14-QT.TCHC-41 BM14-QT.TCHC-41 
So yeu ly lich.doc  

 

7.2. Phụ lục  

Quy trình có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2015 
  


