
 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

––––––––––––– 

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

Số : 428/QĐ-ĐHHL Quảng Ninh, ngày 06 tháng 8 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm 

viên chức lãnh đạo thuộc trường Đại học Hạ Long quản lí 
––––––––––––––––– 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm 
cán bộ, công chức lãnh đạo (ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-
TTg  ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ); 

Căn cứ Quy chế Quản lí tổ chức và cán bộ (ban hành kèm theo Quyết định 
số 1275-QĐ/TU ngày 20/11/2013 của Tỉnh ủy Quảng Ninh; 

Căn cứ Quy định phân cấp quản lí tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, 
viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lí doanh nghiệp có 
vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh (ban hành kèm theo Quyết định số 
858/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh); 

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hạ Long (ban 
hành kèm theo Quyết định số 376/QĐ-ĐHHL ngày 30 tháng 6 năm 2015 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long); 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 
từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo thuộc trường Đại học Hạ Long quản lí”. 

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày kí. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, trưởng các phòng, khoa, trung tâm 
trực thuộc trường Đại học Hạ Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; 
- Đảng uỷ Trường; 
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên trường; 
- Sở Nội vụ; 
- Như điều 3 (để t/h); 
- Lưu: VT, TCCB. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
TS. Vũ Thị Thu Thuỷ 
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QUY CHẾ 

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm 
viên chức lãnh đạo thuộc trường Đại học Hạ Long quản lí 
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHHL ngày 06/8/2015 

của Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long) 
––––––––––––– 

 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Quy chế này quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn 
nhiệm viên chức lãnh đạo thuộc trường Đại học Hạ Long quản lí gồm các chức 
vụ từ cấp trưởng phòng và tương đương trở xuống. 

Điều 2. Một số từ ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau: 
1. "Bổ nhiệm" là việc Hiệu trưởng ra quyết định cử viên chức giữ một chức 

vụ lãnh đạo có thời hạn trong trường.  
2. "Bổ nhiệm lần đầu" là việc Hiệu trưởng lần đầu tiên quyết định cử viên 

chức giữ chức vụ lãnh đạo hoặc quyết định cử giữ chức vụ lãnh đạo mới cao 
hơn chức vụ đang đảm nhiệm. 

3. "Bổ nhiệm lại"  là việc Hiệu trưởng bổ nhiệm viên chức lãnh đạo tiếp tục 
giữ chức vụ đang đảm nhiệm khi hết thời hạn bổ nhiệm.  

4. "Miễn nhiệm" là việc Hiệu trưởng ra quyết định thôi giữ chức vụ lãnh 
đạo đối với viên chức lãnh đạo khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm. 

5. "Từ chức" là việc viên chức lãnh đạo tự nguyện xin thôi giữ chức vụ 
lãnh đạo khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm và được Hiệu trưởng đồng ý.  

Điều 3. Nguyên tắc trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ 
chức đối với viên chức lãnh đạo: 

1. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của Thủ 
trưởng đơn vị; Viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải có đủ tiêu chuẩn 
theo quy định; 

2. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường và điều kiện, tiêu chuẩn 
của viên chức;  

3. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ viên chức, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của nhà trường;  

4. Đối với một số chức vụ đặc thù, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đã được quy 
định tại các văn bản pháp luật khác thì phải áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý 
cao hơn. 



 

 

Chương II 
BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI VIÊN CH ỨC LÃNH ĐẠO 

Mục 1: Bổ nhiệm 

Điều 4. Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm. 

Điều 5. Điều kiện bổ nhiệm: 
1. Đạt tiêu chuẩn chung của viên chức và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức 

danh bổ nhiệm theo quy định của Điều lệ Trường đại học, Quy chế Tổ chức và 
hoạt động của Trường Đại học Hạ Long và các quy định của Tỉnh. 

2. Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác 
minh rõ ràng. 

3. Tuổi bổ nhiệm: 
a) Viên chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không 

quá 50 tuổi đối với nữ; 
b) Trường hợp viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian 

công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện về 
tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu; 

4. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao; 
5. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hình thức khiển trách trở lên. 

Điều 6. Quy trình bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại chỗ: 

Bước 1. Hiệu trưởng và tập thể Ban Giám hiệu thảo luận, quyết định 
phương án nhân sự (số lượng vị trí chức danh lãnh đạo quản lí của các khoa, 
phòng...) căn cứ vào nguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu của 
đơn vị có chức danh cần bổ nhiệm. 

Bước 2. Tập thể Ban Giám hiệu thảo luận, lựa chọn giới thiệu nhân sự trên 
cơ sở nhận xét đánh giá tín nhiệm của viên chức; Khi bổ nhiệm một chức vụ có 
thể giới thiệu từ 2 đến 3 người để lựa chọn. 

Bước 3. Lấy giới thiệu tín nhiệm: 
a) Lấy giới thiệu tín nhiệm tại khoa, phòng nơi viên chức đang công tác: 

Thành phần gồm toàn thể viên chức, lao động hợp đồng có thời gian công tác 
tại khoa, phòng từ đủ 02 năm trở lên. 

b) Lấy giới thiệu tín nhiệm tại hội nghị cán bộ chủ chốt. Thành phần gồm 
tất cả viên chức quản lí từ cấp phó phòng và tương đương trở lên, đại diện Đảng 
uỷ trường, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn trường, đại diện Ban Chấp hành 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường. 

Nội dung hội nghị gồm: 
+ Trao đổi, thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn bổ nhiệm; 



 

 

+ Thông báo danh sách các viên chức được Ban Giám hiệu giới thiệu; 
+ Tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; đánh giá ưu khuyết điểm, 

mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác; 
+ Lấy phiếu tín nhiệm. 

Bước 4. Tập thể Ban Giám hiệu xem xét kết luận những vấn đề mới nảy 
sinh (nếu có). 

Bước 5. Thường vụ Đảng uỷ có ý kiến bằng văn bản về nhân sự được đề 
nghị bổ nhiệm. 

Bước 6. Hiệu trưởng chủ trì, thảo luận trong tập thể Ban Giám hiệu, quyết 
định bổ nhiệm đối với viên chức đạt kết quả trong quy trình bổ nhiệm. 

Điều 7. Quy trình bổ nhiệm, điều động viên chức quản lí từ nơi khác đến: 
Theo yêu cầu về công tác cán bộ, căn cứ năng lực, đạo đức, trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm, người được điều động và bổ nhiệm từ 
nơi khác đến đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý thì không phải thực 
hiện trình tự quy trình tại Điều 6 trong quy định này. 

Giao phòng Tổ chức - Cán bộ tham mưu, đề xuất phương án điều động, bổ 
nhiệm phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm cần điều động, 
bổ nhiệm. 

Hiệu trưởng chủ trì, thảo luận trong tập thể Ban Giám hiệu và quyết định 
điều động, bổ nhiệm viên chức quản lí. 

Điều 8. Hồ sơ bổ nhiệm lần đầu gồm: 
1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c của Bộ Nội vụ. 
2. Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 6 tháng). 
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ. 
4. Bản kê khai tài sản, thu nhập. 
5. Bản tự nhận xét, đánh giá phân loại của cá nhân và ý kiến nhân xét, 

đánh giá của Thủ trưởng đơn vị của người dự kiến được bổ nhiệm đang công 
tác tại năm gần nhất trước thời gian bổ nhiệm. 

6. Biên bản, báo cáo xác minh kết luận những vấn đề mới nảy sinh đối với 
viên chức của cấp có thẩm quyền (nếu có). 

7. Biên bản tại các hội nghị giới thiệu tín nhiệm và biên bản họp của tập 
thể Ban Giám hiệu về việc bổ nhiệm. 

8. Nghị quyết của Đảng uỷ về việc bổ nhiệm. 

Mục 2: Bổ nhiệm lại 

Điều 9. Viên chức lãnh đạo khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm phải 
được xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. 



 

 

Điều 10. Điều kiện bổ nhiệm lại: 
1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ; 
2. Đạt tiêu chuẩn viên chức lãnh đạo quy định tại thời điểm xem xét bổ 

nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới; 
3. Đơn vị có nhu cầu và được sự tín nhiệm của tập thể đơn vị; 
4. Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao. 

Điều 11. 
1. Đối với viên chức lãnh đạo còn từ đủ 2 năm đến dưới 5 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. 

2. Đối với viên chức lãnh đạo còn dưới 2 năm công tác trước khi đến tuổi 
nghỉ hưu: Căn cứ kiểm điểm công tác của cá nhân, Hiệu trưởng xem xét quyết 
định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo 
quy định. 

3. Khi chưa có quyết định bổ nhiệm lại thì viên chức lãnh đạo vẫn tiếp tục 
thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao và chịu trách nhiệm về các vấn đề có 
liên quan thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công, phụ trách. 

4. Viên chức lãnh đạo không được bổ nhiệm lại thì Hiệu trưởng quyết định 
miễn nhiệm và bố trí công tác khác, phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn 
và theo vị trí việc làm. 

Điều 12. Quy trình bổ nhiệm lại: 
Bước 1. Viên chức lãnh đạo khi đến thời hạn bổ nhiệm lại viết bản tự kiểm 

điểm về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong thời gian giữ chức vụ. 
Bản kiểm điểm gồm các nội dung: 

+ Đánh giá kết quả thực hiện theo từng chức trách, nhiệm vụ được phân 
công theo dõi, quản lý, phụ trách trong thời gian giữ chức vụ (về chất lượng, về 
hiệu quả công việc…); bản tự kiểm điểm phải trung thực, có số liệu chứng minh 
cụ thể, không đánh giá chung chung. 

+ Đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần học tập 
vươn lên, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, phối hợp trong công tác để 
thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… 

+ Đánh giá những tồn tại, hạn chế của bản thân (nếu có) và các giải pháp 
khắc phục. 

+ Tự nhận phân loại theo một trong ba mức: (1) Hoàn thành tốt chức trách, 
nhiệm vụ; (2) Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; (3) Chưa hoàn thành chức 
trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ của nhiệm kỳ được bổ nhiệm. 

+ Phương hướng công tác, đề xuất giải pháp tháo gỡ những vấn đề khó 
khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh tại đơn vị thuộc chức trách, 
nhiệm vụ của chức danh đề nghị bổ nhiệm lại. 



 

 

Bước 2. Tổ chức thăm dò tín nhiệm tại đơn vị công tác; 
Bước 3. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt (thành phần như đối với bổ 

nhiệm lần đầu), nội dung hội nghị gồm có: 
- Viên chức lãnh đạo trình bày bản tự kiểm điểm. 
- Các thành viên tham dự Hội nghị góp ý, bổ sung đối với bản tự kiểm điểm. 
- Giới thiệu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín để xem xét, đề nghị bổ nhiệm lại. 
Bước 4. Phòng Tổ chức – Cán bộ thẩm định hồ sơ, trình Hiệu trưởng. 
Bước 5. Sau khi trao đổi trong tập thể Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng quyết 

định bổ nhiệm lại. 

Điều 13. Hồ sơ bổ nhiệm lại: 
1. Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 6 tháng). 
2. Bản kê khai tài sản, thu nhập. 
3. Bản tự kiểm điểm về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong thời 

gian giữ chức vụ. 
4. Biên bản, báo cáo xác minh kết luận những vấn đề mới nảy sinh đối với 

viên chức của cấp có thẩm quyền (nếu có). 
5. Biên bản tại các hội nghị giới thiệu tín nhiệm và biên bản họp của tập 

thể Ban Giám hiệu về việc bổ nhiệm lại. 
6. Nghị quyết của Đảng uỷ về việc bổ nhiệm lại. 

Chương III 
 TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM 

Điều 14. Viên chức được bố trí sang công tác khác hoặc được bổ nhiệm 
chức vụ mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm. 

Điều 15. Viên chức lãnh đạo xin từ chức thì làm đơn gửi Hiệu trưởng xem 
xét quyết định (nộp tại phòng Tổ chức-Cán bộ). 

Điều 16. 
1. Trong thời hạn 1 tháng, kể từ khi nhận được đơn từ chức, Hiệu trưởng 

phải xem xét để quyết định. 
2. Khi đơn từ chức chưa được chuẩn y thì viên chức lãnh đạo vẫn phải tiếp 

tục thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. 
3. Viên chức lãnh đạo sau khi từ chức sẽ được bố trí công tác khác. 

Điều 17. Viên chức lãnh đạo do nhu cầu công tác hoặc trong các trường 
hợp như: sức khoẻ không đảm bảo, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc vi 
phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhưng chưa đến mức bị thi 
hành kỷ luật bằng hình thức cách chức thì lãnh đạo nhà trường có thể xem xét 
miễn nhiệm và bố trí công tác khác không chờ hết thời hạn bổ nhiệm. 



 

 

Điều 18. Hồ sơ đề nghị từ chức, miễn nhiệm: 
1. Hồ sơ đề nghị từ chức: 
- Đơn xin từ chức. 
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c của Bộ Nội vụ có nhận xét đánh giá của 

trưởng đơn vị công tác nêu rõ lý do xin từ chức. 
- Bản tự nhận xét đánh giá của viên chức. 
- Hồ sơ liên quan đến sức khỏe; hồ sơ xác định không hoàn thành nhiệm 

vụ hoặc hồ sơ vi phạm kỉ luật. 
- Biên bản họp của tập thể Ban Giám hiệu về việc từ chức của viên chức. 
2. Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm: 
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c của Bộ Nội vụ có nhận xét đánh giá của 

trưởng đơn vị công tác nêu rõ lý do miễn nhiệm. 
- Bản tự nhận xét đánh giá của viên chức. 
- Hồ sơ liên quan đến sức khỏe; hồ sơ xác định không hoàn thành nhiệm 

vụ hoặc hồ sơ vi phạm kỉ luật (nếu có). 
- Biên bản họp của tập thể Ban Giám hiệu về việc miễn nhiệm. 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 19. Các phòng, khoa, trung tâm có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc 
các quy định trong Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng 
mắc thì kịp thời phản ánh về Phòng Tổ chức – Cán bộ để trình Ban Giám hiệu 
xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 
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