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Q U Y É T D ỊN II
V /v: B an h àn h Q uy ehe q u a n lý th ự c hiện công tác
T ổ ch ứ c và C án bộ của C ồng ty xãng d à o H ả N am N inh.
CH Ủ T ỊC H K IẾ M G IÁ M Đ Ố C C Ô N G T Y X Ă N G DẰƯ IIÀ NAM N IN IĨ
- Cũn cứ Quyết định số 373/XD-QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng
quân trị Tổng công ty xăng dầu Việt Nam v/v Chuyển Công ly xăng dầu Iià Nam Ninh
thành Công ty TNHH một Ihành viên do Tỏng công ty xăng dầu Việt Nam làm chủ sở hữu;
- Căn cứ Điều lệ Tồ chức và hoạt động cùa Công ty xãng dầu Hà Nam Ninh, quy định
nhiệm VIỂI và quyền hạn cùa Chủ tịch kicm Giám đốc Còng ty (Đa được Chú tịch Hội đồng quản
trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 057/PLX-QĐ- HĐQT ngày 21 tháng 02 năm
2012 );
- Căn cứ Quy chế quàn lý thực hiện công tác Tồ chức và Cán bộ của Tập đoàn xăng
dầu Việt Nam ban hành kèm theo Quyếl định số 356/PLX-QD-HĐQT ngày Oố tháng 06
năm 2012 của Hội dông quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam;
- Xét đề nghị cúa Trường phòng Tố chức hành chính Công ly.
Q U Y Ế T Đ ỊN H
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết (lịnh này “Quy chế quàn lý thực hiện công tác Tổ
chức và Cán bộ của Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh’*.
Điểu 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể tìr ngày 15 tháng 11 năm 2012. Các vãn
bàn quy dịnh truớc dây có lien quan dén công tác Tồ chức và Cán bộ trái với Quy chế này
không còn hiệu lực thi hànhế
Điều 3: Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty, Giám dốc các Chi nhánh trực thuộc, thủ
trưởng các dơn vị cùa Công ty chịu trách Iihiệm thi liàiili quyết định nảy/.
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TÓ CH Ứ C VÀ OÁN B ộ CỦA CÔNG TY XĂNG DÀU HÀ NAM NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 493/PLXHNN-QĐ ngày 14 tháng 11 năm 2012 của
Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty xăng dằu Hà Nam Ninh)
Chương I
QUY ĐỊNH CHƯNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đoi íưọmg áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy ché này quy định việc quản lý thực hiện công tác tổ
chức và cán bộ tại Công ly xăng dẩu Hà Nam Ninh.
2. Đối tirọrng áp dụng:
- Cán bộ quản lý, điều hành hưởng lương chức vụ theo quy định của Chính phủ,
Bộ, Ngành có liên quan.
- Cán bộ lãnh đạo nghiộp vụ hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định của Chính
phủ, Bộ, Ngành có liên quan.
Điều 2ỂNguyên tác quản lý thực hỉện công tác tổ chức cán bộ
1. Chủ tịch Công ty thống nhất quản lý công tác tổ chức, cán bộ trong Công ty
theo quy định của Đảng, Nhà nước, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Điều lệ, Quy chế
của Cóng ty; Chỉ đạo thục hiện công tác tổ chức cán bộ của Công ty theo quy chế này.
2. Các cấp lãnh đạo có trách nhiệm thường xuyên củng cố, kiộn toàn tổ chức bộ
mảy cùa đon vị và đánh giá, nhận xét cán bộ theo phân cấp quản lý để xây dựng quy
hoạch, đào tạo, bồi dưõng, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bô.
3. Các quy định về tỏ chức cán bộ của các cấp lãnh đạo:
a) Phải thực hiện đúng nguyên tấc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số,
phát huy trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; Cán bộ được quy hoạch, bổ nhiệm,
hồ nhiệm lại, luằn chuyển phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, Nhà nước,
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và quy định tại Quy chế này.
b) Phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của tồ chức đơn vị. Phải căn cứ vào
phẩm chất, đạo đức, năng lực và sở trường của cán bộ ưên cơ sở đa nhận xét, đánh giá
và nguồn cán bộ trong quy hoạch, được cán bộ công nhân viên trong đơn vị tín nhiệm.
c) Bồo đảm sự ổn định, kế thùa và phát triển của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị.
d) Phải chịu trách nhiệm vc các quyét định và ý kiến đề xuát lẽn cáp có thẳm
quyền theo phân cấp.
Đicu 3. G iải thích từ Dgữ
Trong Quy chế này các từ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Quy hoạch” là việc lựa chọn cán bộ đế đào tạo, bồi duỡng đáp ứng các tiêu
chuẩn, điều kiện khi bổ nhiệm.
2. "Bổ nhiệm” là việc người đứng đầu có thấm quyền ra quyết định cử cán bộ
giữ một chức vụ lãnh đạo có thèri hạn trong đơn vị.
3. “Bổ nhiệm lần đầu ” là cán bộ được cấp có thẳm quyền cử giữ chức vụ đó lần
đầu tiên hoặc cử giữ chức vụ cao hơn chức vụ dương nhiệm.
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4. “Bồ nhiệm lại” là việc cấp có thấm quyền bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tiếp tục
giữ chức vụ đang đàm nhiệm khi hết thời hạn bả nhiệm.
5. “Luân chuyển” là việc người đứng đàu (cáp có thảm quyèn) bổ nhiệm cán bộ
lẫnh đạo giữ một chức vụ lãnh đạo mới trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch
và đào tạo bồi dưỡng.
6. “Miễn nhiệm” là viộc người đứng đàu có thảm quyèn ra quyết định thôi giữ
chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ khi chưa hết thời hạn bồ nhiệm.
7. “Từ chúc” là việc cán bộ tự nguyện xin thôi giữ chức vụ lãnh đạo khi chưa
hết thời hạn bổ nhiệm và được cấp có thẩm quyèn đòng ý.
8. “Lãnh đạo đom vị” trong Quy chế này là Lãnh đạo Công ty, Chi nhánh, gồm:
Chủ tịch Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Ban giám đốc các Chi nhánh trực thuộc
Công ty (vè mặt chính quyèn)ề
Chương II
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ T H ự C HIỆN CÔ NG TÁC T Ỏ CH Ứ C
Điều 4. Tẻ chúc bộ máy
1. Tổ chức bộ máy của Công ty gồm cỏ:
- Chủ tịch, Giám đốc, các Phó giám đốc, kiểm soát viên Công ty.
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty:
+ Phòng Tổ chức hành chính.
+ Phòng Kinh doanh.
+ Phòng Tài chỉnh Kế toản ẽ
+ Phỏng Quản lý kỹ thuật.
Cơ cấu các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty cỏ thể thay đổi để phù hợp
với yêu cầu tổ chức sản xuất kinh doanh ừong quá trình hoạt động.
- Các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty: Chi nhánh xăng dầu.
- Các đơn vị hạch toán báo sổ (Kho, Đội xe-xưỏmg, Cửa hàng).
2. Tồ chức bộ máy của các Chi nhánh trực thuộc Công ty gồm có:
- Ban Giám đốc.
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
+ Phòng Tổ chức Hành chính.
+ Phòng Kỉnh doanh.
+ Phòng Tài chính Kế to á n .
+ Phòng Quản lý kỹ thuật.
- Các đơn vị hạch toán báo sồ (Kho, Cửa hàng.. .)•
Điều 5. Phân cấp về công tác tổ chức
l ễ Chủ tịch Công ty trình Hội đồng quản ưị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam:
- Quyết định việc chia tách, hợp nhất sáp nhập hoặc chuyên đồi Công ty; thành
lập, tổ chức lại và đổi tên Công ty theo quy định của Pháp luật, Tập đoàn xăng dàu
Việt Nam và Đièu iệ Công ty.
- Quyết định nội dung điều lệ Công ty; sửa đồi, bổ sung điều lệ Công ty.
- Quyết định thành lập, tổ chức lại, đổi tên và giải thể các Chi nhánh trực thuộc
Công ty.
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2. Chủ tịch Công ty ký các quyết định:
a) Thành lập, tách, nhập, giải thể, đỏi tên đối với:
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Công ty sau khi được Hội đồng quản trị
Tập đoàn chấp thuận băng văn bản.
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ của các Chi nhánh trực thuộc Công ty.
- Các đơn vi hạch toán báo sổ Công ly.
b) Phc duyệt, bổ sung, sửa đồi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối
với Chi nhánh trục thuộc Công ty theo đề nghị của Giám đốc Chi nhánh phù hợp với
quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
c) Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công
ty .

3ễGiám đốc Công ty ký các quyết định:
a) Thành lập, lách, nhập, giải thể, đồi tên; Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn đối với các đơn vị hạch toán báo sẳ của Chi nhốnh theo đề nghị của Giám
đốc Chi nhánh phù hợp với quy định của Pháp luật và dièu lệ Cổng ty sau khi được
Chủ tịch Công ty chấp thuận bằng văn bản (trừ trường hợp Chủ tịch kiêm Giám đốc
Công ty).
b) Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công
ty.
4. Giám đốc các Chi nhánh Irực thuộc Công ty ký:
- Trình Chủ tịch, Giám đốc Công ty quyết định việc thành lập. tách, nhập, giải
thể, đổi tên; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cốc phòng nghiệp vụ và các
đom vị hạch toán báo số trực thuộc Chi nhánh.
- Quyết định thành lập, tổ chức lại, đổi tên và giải thể các Đội, Tấ sản xuất
thuộc Chi nhánh.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định tại chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của
Chi nhánh.
Điều 6. Quy trình thực hiện công tác tổ chức
Khi có nhu cầu thành lộp tổ chức, tách, nhập, giải thc, đối tên, bồ sung ngành
nghè kinh doanh, giao, bán khoán, cho thuê, liên doanh; Người đứng đầu đơn vị phải
có phuomg án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định hiện hành
của Pháp luật, Tập đoàn xăng dẩu Việt Nam; Điều lệ Công ty và phân cấp quản lý của
Quy chế này.
Điều 7. Hồ sơ và thẩm định hồ sơ về tồ chức
1. Hồ sa đề nghị bao gom:
- Tờ trình về phuơng án tồ chức có kèm theo phương án cụ thé, chi tiết do
người đứng đằu đơn vi ký.
- Biên bản cuộc họp lãnh đạo đơn vị thông qua phương án tổ chức.
- Ý kién bàng vần bản của cấp ủy đảng cùng cấp về phương án tồ chức.
2. Thẩm định hồ sơ đề nghị về tồ chức:
Cấp nào quyết định vè tổ chức thì cấp đó có trách nhiệm thảm định hồ sơ.
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Chương III
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ T H ự C HIỆN CÔNG TÁ C CÁN B ộ
Mục I
TIÊU CHUẲN CÁN B ộ
VÀ PHẦN CẲP VÈ CỔNG TÁC CÁN B ộ
Điều 8. Tiêu chuẩn cán bộ
1. Tiêu chuẩn chung
a) Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu
độc lập dân tộc và chù nghĩa xã hội, phán đáu thực hiện có kết quả đường lối của
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nuớc.
b) Cằn, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu
tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỳ luật, trung thực, không cơ hội, gắn bó
mật thiết với quẩn chúng, được quần chúng tín nhiệm.
c) Có trình độ hiẻu biết vè lý Iuậii chính trị, quan điểm, đường lối cùa Đảng,
chính sách và pháp iuật cùa Nhà nước. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực
và sức khỏe đề làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giaoế
2. Tiêu chuẩn cụ thể
Ngoài các tiêu chuẩn chung nói trên, tùy theo từng chức danh cán bộ còn phải
đạt tiêu chuẩn cụ thể như sau:
a) Cán bộ lãnh đạo quản ỉý, điều hành doanh nghiệp cỏn phải:
- Hiểu biết sâu sắc các quan điểm kinh tế của Đảng. Có phẩm chất và đạo đức,
cằn, kiệm, liêm chính, không lợi đụng chức quyền để tham ô, lãng phí.
- Có kiến thức về kinh tế thị trường vả quản trị doanh nghiệp, hiếu biết khoa
học, công nghệ, pháp luật và thông lệ quốc tếễ
- Có khả năng tồ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế xã hội.
- Phải có trình độ cao cấp lý luận chính tri trở lên.
b) Cán bộ lãnh đạo nghiệp vụ hưởng phụ cấp chức vụ phải am hiểu vè chuyên
môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đuợc giao.
c) Cán bộ được bồ nhiệm chức vụ Kế toán tnrởng phải đảm bảo tiêu chuẳn và
điều kiện của Luật kế toán và quy định của Tập đoàn.
3. Yêu cầu về trình độ:
- Cán bộ được quy hoạch, bồ nhiệm phải có ưlnh dộ đại học ưở lên về chuyên
ngành kinh tế, kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác phù hợp với công việc được giao. Đối
với Cửa hàng truỏmg Cửa hàng xăng dầu phải có trình độ đào tạo từ Trung cấp kinh tế,
kỹ thuật tiở lên; đa qua lớp đào tạo nghiệp vụ cửa hàng trưởng.
- Cán bộ làm việc tại các bộ phận liên quan đến kinh doanh xuất nhập khẩu,
hợp tác quốc tế... phải thông thạo một ngoại ngữ phục vụ công việc được giao.
Điều 9. Phân cấp về công tác cán bộ
1. Chù tịch Công ty ký:
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a) Trình Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dằu Việt Nam phê duyệt phương án
cán bộ đối với chức danh Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán
tiuởng Cồng ty; Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty.
b) Quyết định bổ nhiệm, bố nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển,
khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và các chế độ khác đối với các chức danh
Phó giám đốc Công ty, KÍ toán trưỏrng Công ty, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc
Công ty sau khi được Hội đòng quản trị Tập đoàn chấp thuận bằng văn bản.
c) Quyết định bồ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển,
khen thưởng, kỷ luật, quyét định mức lưong và các ché độ khác đối với: Trưởng phòng
nghiệp vụ Công ty» Phó giám đốc Chi nhánh, Tnrỏmg phòng Tài Chính Kế toán Chi
nhánhế
Khi quyết định hoặc trình lên cấp cỏ thẩm quyền về phương án cán bộ nêu trcn,
Chủ tịch Công ty có văn bản xin ý kiến Ban chấp hành Đảng ủy hoặc Ban thường vụ
Đảng ủy Công ty; Lấy ý kiến của Kế toán trưởng Công ty khi xem xét phê duyệt
phương án bổ nhiệm Tnrỏrng phòng Tài chính Kê toán Chi nhánhỄ
2. Giám đốc Công ty ký:
a) Quyết định bổ nhiệm, bồ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển,
khen thưỏrng, kỷ luật, quyét định mức lương và các chế độ khác đối với Phó trưởng
phòng nghiệp vụ Công ty, Cửa hàng trưởng các CHXD trực thuộc Công ty; Trưởng,
Phó Kho xăng dầu Nam Định; Đội tnrồng, Đội phó Đội xe -xưởng Công ty sau khi có
ý kiến băng văn bản của Ban thường vụ Đảng ùy Công ty và Chủ tịch Công ty (trừ
trường hợp Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty).
b) Phê duyệt và giao cho Giám đổc Chi nhánh ký quyết định bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức
lương và các chế độ khác đối với: Trưởng phòng nghiệp vụ Chi nhánh (trừ Tnrờng
phòng Tài chính kế toán); Trưởng kho xăng dầu.
3. Giám đổc Chi nhánh trực thuộc ký:
a) Trình Chủ tịch Công ty phê duyệt phirơng án cán bộ đối với chức danh Giám
đốc, Phó giám đốc, Truởng phòng Tài chính kế toán Chi nhánh.
b) Trình Giám đốc Công ty phê duyệt phương án cán bộ đối với chức danh
Tnrởng phòng nghiệp vụ (trừ Trưởng phòng Ke toán tài chính), Trưởng Kho xăng dầu.
c) Quyết định bổ nhiệm, bồ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển,
khen thường, kỷ luật, quyết định mức ỉuơng và các chế độ khác đối với chức danh
thuộc Chi nhánh: Phó trưởng phòng nghiệp vụ; Phó trưởng kho xăng dầu, Đội trưởng,
Đội phó các đội; Cửa hàng trưởng Cừa hàng xăng dầu và các chức danh khác còn lại.
Các quyết định hoặc tờ trình lên cấp trcn về công tác cán bộ quy định nêu trên
phải có ý kiến bẳng văn bản của cấp ủy đảng củng cấp.
4. Ngoài phân cấp nêu trên; Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Công ty,
Chù tịch, Giám đốc Công ty sẽ trực tiếp quyết định phương án điều động, luân chuyển
cán bộ irong toàn Công ty.
Mục II
ĐÁNH GIÁ CÁN B ộ
Điều 10. M ục đích, yêu cầu đánh giá cán bộ

Trang 5

1. Mục đích đánh giả cán bộ:
a) Nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, tư tường, đạo đức lối sống, năng lực và
hiệu quả công việc của cán bộ.
b) Làm căn cứ tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại, miễn nhiệm, luân chuyẻn, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách
đối với cán bộ.
2. Yêu cầu đánh giá cán bộ:
a) Phải làm rõ ưu điểm, khuyết điểm vè phẩm chất chỉnh trị, đạo đúc lối sống,
năng lực và hiệu quà cồng việc, chièu huởng phát triền cùa cán bộ.
b) Phải đảm bảo khách quan, toàn diện và tính lịch sử, cụ thể.
c) Phải trcn cơ sở thục hiện tự phê bỉnh và phê bình; thực hiện nguyên tắc tập
trung dân chủ, kết luận theo đa số, công khai với cán bộ được đánh giá.
d) Lấy kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao làm tiêu chuẳn chù
yếu ưong việc đánh giá cán bộ.
Điều 11. Căn cứ và nội dung đánh giá cán bộ
1. Căn cứ đánh giá cán bộ:
a) Tiêu chuẩn của cán bộ quy định tại Điều 8 của Quy chế này
b) Chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ.
c) Môi trường và điều kiện cán bộ thực hiện nhiệm vụ.
2. Nội dung đánh giá cán bộ:
- Kết quả thực hiện chức trách, nhiộm vụ đuợc giao: Khối lượng, chất lượng,
thời gian, hiệu quả cồng việc.
- Nhận thức, chính trị tu tưởng, chấp hành chủ tnrơng, đường lối của Đảng và
chính sóch, phốp luật của Nhà nuớc.
- Tinh thần học tập nàng cao trình độ, tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật,
tinh thần trách nhiệm trong công tác; thái độ tự phc bình và phc bình.
- Việc giữ gln đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng,
lẫng phí và những biểu hiện tiêu cực khácẵ
- Tinh thần đoàn kết, thổi độ làm việc, quan hệ công tác.
- Chiều huớng và khả năng phát triển của cán bộ.
3. Phân loại múc độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ:
a) Hoàn thàiứi xuất sắc chức trách, nhiệm vụ:
- Hoàn thành vượt mức các yêu cầu, chi tiêu, nhiệm vụ được giao về số lượng,
chất lượng, thời gian.
- C6 đè xuất sáng kiến, cải tiến đã được áp dụng trong thực tiễn, có giá trị làm
táng răng suất lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
- Gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Thực hiện dầy đủ nghĩa
vụ của cán bộ theo quy địnhề
b) Hoàn thành chức trách nhiệm vụ:
- Hoàn ứiàiih các yẽu cầu nhiệm vụ được giao về số lượng, chất lượng, thời
gian.
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh. Thực hiện đầy đủ nghĩa
vụ của cán bộ theo quy định.
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c)
hợp sau:

Không hoàn thành chức trách nhiệm vụ: Cán bộ phạm vào 1 trong 3 trường

- Chưa hoàn thành các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
- Vi phạm đạo đức, lối sống
- Vi phạm trong việc thục hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ của cán bộ.
Điều 12. Quy trìn h đánh giá cán bộ
1. Đánh giá cán bộ hàng năm.
a) Thời điểm: Tháng 12 hàng năm.
b) Quy trinh đánh giá cán bộ:
- Cán bộ tự nhận xét, đánh giá (bàng văn bản) két quả công việc hàng năm theo
ba nội dung quy định tại Điều 11 cùa Quy chế này theo RM 01-TCCB.
- Tập thể người lao động cùng làm việc trong đơn vị tham gia ý kiến.
- Người đứng đầu đơn vị nhận xét, đánh giá. Quy định cụ thế như sau:
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn nhận xét đánh giá Chủ tịch, Kiểm soát
viên Công ty.
+ Chù tịch Công ty nhận xét đánh giá Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán
trưởng, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty.
+ Giám đốc Công ty nhận xét đánh giá Truởng, Phó các phòng nghiệp vụ Công
ty, Trưởng các đom vị hạch toán báo sổ Công ty.
+ Giám đốc Chi nhánh trực thuộc nhận xét đánh giá các Phó giám đốc và các
chức danh cán bộ còn lại cùa Chi nhánh.
c) Thông báo nhận xét đánh giá cán bộ:
- Ket quả nhận xét, đánh giổ hàng năm được thông báo đến cán bộ và báo cáo
cấp cố thẩm quyền theo phân cắp quản lý cán bộ.
- Khi nhận được thông báo, cán bộ có quyền được trình bày ý kiến, báo cáo lên
cấp trên những vấn đề không tán thành về nhận xét, đánh giá đối với bản thân níình;
ưong khi cấp trên chua trả lởi, kết luận thì vẫn phải chấp hành ý kiến kết ỉuận của cấp
cỏ thẳm quyền.
- Khi có kiếu nại vè đánh giá cán bộ Uiì cáp nhận xét, đánh giá cán bộ cỏ trách
nhiệm xem xét, kết luận và thông báo bằng văn bàn đển người khiếu nại trong thời
gian 30 ngàyẾ
d) Các văn bản, tài liệu vè nhận xét, đánh giá cán bộ. Bản tự nhận xét, đánh giá
của cản bộ. Kết luận của cơ quan kiểm tra, lhanh tra (nếu có) được gửi về phòng Tồ
chức hành chính Công ty/Chi nhánh đẻ lưu hồ sơ theo phân cấp quản lý cán bộ.
2. Đánh giá cán bộ trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bồ nhiệm lại, miễn nhiệm,
điều động, luân chuyển.
- Cán bộ tự nhận xét, đánh giá.
- Người đứng đầu đơn vị nhận xét đánh giá cán bộ.
- Lãnh đạo đơn vị và cắp ủy đảng cùng cấp thảo luận và thống nhất nhận xét,
đáỉứỉ giá cán bộ.
3. Hàng năm căn cứ bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ. Căn cứ tình hình thực
tế của đơn vị, người đứng đầu đơn vị sẽ tiến hành lấy phiếu thăm dò tín nhiệm đối vởi
cán bộ trong đơn vị:
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+ Thành phàn lấy phiếu: Theo quy định tại tiết a, điẻm 2.2, khoản 2, Đièu 19
của Quy chế này.
+ Mâu phiếu BM 02-TCCB.
K ết quả lấy phiếu thăm dò tín nhiệm sẽ được thông báo đến cán bộ thuộc diện
lấy phiếu và báo cáo cấp có thấm quyền theo phân cấp quàn lý cán bộ. Nếu cán bộ có
phiếu tín nhiệm thấp (dưới 50%) trong 2 năm liên tục, thì người đứng đầu đơn vị phối
hợp với cấp ủy đảng đơn vị cùng cáp nhận xét, đánh giá quyết định đưa ra khỏi danh
sách quy hoạch, không bố nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ đó hoặc báo
cáo lên cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo phân cắp quản lý cản bộ.
M ục III
QUY HOẠCH CÁN B ộ
Điều 13. M ục đích, yêu cầu quy hoạch cán bộ
1. Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất và năng
lực cồng lác, cổ bàn lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng để đào tạo, rèn luyện, luân
chuyển, bổ nhiệm khi có nhu cầu.
2. Nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ dự bị phù hợp với chiến lược phát ừỉển cùa
Công ty; đáp ứng cả về chất lượng, số lượng, đồng bộ vè cơ cấu, bảo đảm tính kế thừa
và phát triển.
3. Cán bộ ừong diện quy hoạch phải là những người đáp ứng tiêu chuẩn cơ bản
của chức danh được quy hoạch.
4. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp
xây dựng quy hoạch cán bộ của đơn vị.
5. Cán bộ trong diện quy hoạch được quản lý theo phân cấp.
6. Đối với các chức đanh cán bộ, tối thiểu phải quy hoạch 2-3 người cho 1 chức
danh; Không quy hoạch 1 người cho 1 chức danhễ Không quy hoạch 1 người vào quá
nhiều chức danh hoặc l chức danh quy hoạch quá nhiều người.
Điều 14. Tiêu chuẩn cán bộ đua vào quy hoạch
1. Theo quy định tại Điều 8 của Quy ché này.
2. v ề độ tuổi: Cán bộ quy hoạch phải căn cử tuổi hiện tại và thời gian dự kién
đào tạo bồi dưỡng để khi được bổ nhiệm còn đủ thời hạn giữ chức vụ cho 1 lần bỏ
nhiệm.
3. Cán bộ quy hoạch vào các chức danh: Chù tịch, Giám đéc, Phó giám đốc, Kc
toán trường Công ty dưới 45 tuổi Ihì phải tốt nghiệp đại học hệ tập trung và trung cấp
lý luận chính trị (hoặc tương đương) trở lên.
Điều Ỉ5. Quy trìn h xây dựng quy hoạch cán bộ
1. Bước chuẩn bị:
a)
Bộ phận tham mưu về Tồ chức căn cứ đội ngũ cán bộ hiện có; quy hoạch cản
bộ của đơn vị đã bồ sung, điều chỉnh hàng nâm; kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ
hàng năm và tình hình thực tế, dự kiến nhân sự đưa vào quy hoạch báo cáo lãnh đạo
đơn vị.
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b)
Lãnh đạo đơn vị và cấp úy đảng cùng cấp họp thống nhất danh sách giới
thiệu nguôn nhân sự trước khi tô chức các hội nghị lấy phiêu giới thiệu cán bộ quy
hoạch.
2. 1ổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán
bộẵ

à) Thành phần lấy phiếu.ẵ
Theo quy định tại tiết a, điểm 2.2, khoản 2, Điều 19 của Quy chế này.
b) Nội dung, trình tự:
- Lãnh đạo đơn vị chủ trì, quán triệt mục đích, yêu cẩu, tiêu chuẩn, cơ cấu
nguồn cản bộ quy hoạch vào các chức danh.
- Bộ phận tham miru về Tổ chức đơn vị thông báo danh sách do lập thể lanh đạo
giới thiệu (đề tham khảo) kèm ứico thông tin về cán bộ dự kiến đưa vào quy hoạch
theo BM 03-TCCB để cán bộ đự Hội nghị nghiên cứu. Các đại biểu dự Hội nghị có thể
giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được chuẩn bị.
- Các đại biểu dự Hội nghị bỏ phiếu giới thiệu.
- Tiến hành thu phiéu, kiểm phiếu.
c) Kiểm phiếu:
- Theo quy định tại tiết c, điẻm 2.2, khoản 2, Điều 19 cùa Quy chế này.
Sau khi lấy phiếu giới thiệu nguổn quy hoạch cán bộ tại Hội nghị cán bộ chủ
chốt, người đứng đầu đơn vi chi đạo bộ phận tham mưu tổng hợp kct quả giới thiệu
quy hoạch cán bộ, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phiếu biểu quyét quy hoạch cán bộ để lấy
ý kiến tại Hội nghị liên tịch giữa cấp ủy và lãnh đạo đom vị.
3. Tồ chức Hội nghị liên tịch giữa cắp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị

a) Thành phần Hội nghị:
- Theo quy định tại tiết a, điềm 2.3, khoản 2, Điều 19 của Quy chế này.
b) N ội dung H ội nghị:
- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ vồ phương hướng phát triển của đơn vị; nhận xét,
đánh giá cán bộ hàng năm; kết quả lấy phiếu giới thiệu cán bộ dự bị từ Hội nghị cán bộ
chủ chốt và các kênh thông tin khác. Hội nghi liên tịch thảo luận về số lượng, cơ cấu,
nguồn nhân sự, yêu cầu, định hướng quy hoạch cán bộ:
+ Mỗi thành viên tham dự Hội nghị có thể chọn 1-3 người để giới thiệu cho một
chức danh và có thế giới thiệu một người người quy hoạch vào 1-3 chức danh.
+ Cán bộ được trên 50% tổng số phiếu tại Hội nghị liên tịch giữa cấp ủy đảng
và lãnh đạo đan vị giới thiệu thì mới đưa vào đanh sách quy hoạch.
+ Đối với các chửc danh cán bộ, tối thiểu phải quy hoạch 2-3 người cho 1 chức
danh. Không quy hoạch 1 người cho 1 chức đanh. Không quy hoạch 1 người vào quá
nhièu chức danh hoặc 1 chức danh quy hoạch quá nhiều người.
- Tiến hành bỏ phiếu kín theo BM 04-TCCB giới thiệu cán bộ dụ bị cho các
chức danh và đirợc ghi thành biên bán.
4. Phê duyệt quy hoạch cán bộ:
a) Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch
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- Lãnh đạo đơn vị và cáp ủy đàng cùng cấp phê duyệt danh sách quy hoạch cán
bộ hoặc báo cáo cấp cò thẳm quyền phê duyệt theo phân cấp quản lý cán bộ theo BM
05-TCCB.
- Cán bộ dự bị thuộc cấp nào quản lý theo phân cáp thì cáp đó phê duyệt quy
hoạch đé tồ chúc thục hiện.
b) Hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ, gồm:
- Tờ trình về đề nghị phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ (do nguời đứng đầu
đom vị ký).
- Biên bản cuộc họp lãnh đạo đơn vị nhận xét, đánh giá và biểu quyết về nhân
sự đề nghị quy hoạch.
- Nghị quyết hoặc ý kiến bằng văn bản của cấp ủy Đảng đơn vị cùng cắp về
nhân sự đề nghi quy hoạch.
- Biên bản tồng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến tín nhiệm tại Hội nghị cán bộ chủ
chót
5 ềĐiều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ;
Hàng năm căn cứ vào nhận xét, đánh giá cán bộ, tập thể lãnh đạo và cấp ủy
đảng của đan vị xem xét để điều chỉnh, bồ sung quy hoạch cán bộ cùa đơn vị và báo
cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp quản lý cán bộ để thực hiệnế Báo cáo
cần thuyết minh cụ thể về lý do điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.
Điều 16. Đào tạo, bồi dưỡng cán b ị
Căn cứ nhu cầu phát triển và số lượng cán bộ cần bổ sung, trên cơ sở quy hoạch
cán bộ và Uiục trạng của đội ngũ cán bộ đương nhiệm; lãnh đạo đơn vị xem xét, phân
tích về số lượng, chất lượng, cơ cấu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị,
ngoại ngữ, độ tuổi, thâm niên công tác, quá trình công tác của cán bộ...để có kế hoạch
đào tạo, bồi dương, luân chuyển tạo điều kiện cho cán bộ rèn luyện ưong thực tiễn,
tích lũy kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và tiêu chuẩn khi cần bổ nhiệm.
Mục IV
BÓ NHIỆM CÁN B ộ
Điều 17. Thời hạn giữ chức vụ
1. Thời hạn giữ chức vụ là thời gian quy định để cán bộ giữ chức vụ đó và được
tính từ ngày bổ nhiệm giữ chức vụ. Thời gian giữ chức quyền cấp trưỏmg hoặc phụ
trách đom vị không tính vào thời hạn bổ nhiệm.
2. Thời hạn giữ chức vụ mỗi lần bồ nhiệm:
a) Thời hạn giữ chức vụ mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm.
b) Thời hạn giữ chức vụ đối với tắt cả các cán bộ trên không quá 02 lần bổ
nhiệm giữ một chức vụ tại một đơn vị công tác.
c) Cán bộ đang giữ chức vụ đuơng nhiệm, néu do yêu cầu nhiệm vụ được điều
động, luân chuyển giữ chức vụ khác hoặc được bồ nhiệm giữ chức vụ cao hơn ở đơn
vị khác, ... thì thời hạn giữ chúc vụ mới được tính kể từ ngày quyết định có hiệu lục.
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3. Khi hết thời hạn giữ chức vụ được bồ nhiệm phải tiến hành nhận xét, đánh
giá để bồ nhiệm lại hoặc không bẻ nhiệm lại.
4. Cán bộ được bồ nhiệm đang trong thời hạn giữ chức vụ vì lý do sức khóe
hoặc không hoàn thành nhiộm vụ ... cẩn xem xét, điều chỉnh, thay thế kịp thời không
chờ hết thời hạn bồ nhiệm.
Điều 18. Điều kiện bổ nhiệm
1ếCán bộ được bổ nhiệm phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung của cán bộ và tiêu
chuần cụ thế của từng chức danh bổ nhiệm theo quy định tại Điều 8 của Quy ché này.
2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ đuợc giao.
3. Kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới: Cán bộ lãnh đạo cắp trên
(Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc Công ty) nói chung phải kinh qua chức vụ chủ
chốt cấp dưới; hoặc tuy chưa kinh qua chức vụ chủ chốt cấp dưới nhưng có năng lực
thực tiễn và có triển vọng phát triển rõ rộtẻ
4. Tuổi bồ nhiệm cán bộ:
a) Tuổi cùa cán bộ tính theo giấy khai sinh (bản gốc) hoặc lý lịch gốc do cơ
quan, tồ chức hiện quản lý khi được tuyổn dụng vào ca quan Đẳng, Nhà nước, đoàn
thề, lực lượng vũ trang (có chứng nhận cùa cơ quan có thấm quyền). Nếu giấy khai
sinh gốc và lý lịch gốc khác nhau thì tính theo giấy khai sinh. Những cán bộ không có
giấy khai sinh thì lấy theo lý lịch gốc.
b) Tuổi bồ nhiệm: Người được đề nghị bồ nhiệm lằn đầu phải đảm bảo thời
gian công tác được đù một nhiệm kỳ tính đến thời điểm tổ chức Hội nghị lấy ý kiến
cán bộ chủ chốt.
c) Trường hợp cán bộ đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác
nếu được xem xét để bồ nhiệm giừ chức vụ lănh đạo, thì tuổi bổ nhiệm thực hiện như
quy định bổ nhiệm lằn đàu.
d) Trường hợp cán bộ đã được bồ nhiệm giữ chức vụ nhưng còn đủ một thời
hạn bổ nhiệm, nếu do nhu càu công tác được điều động vả bổ nhiệm giữ chức vụ mới
tương đương thì không hạn chế tuổi quy định trên.
5. Có đủ súc khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giaoế
6. Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, minh bạch và được cơ quan
chức năng có thẩm quyển xác nhận; có bản kê khai tài sản, iứià đất theo quy định.
7. Những trường hợp chưa xem xét bồ nhiệm:
- Đang trong thời kỳ bị cấm đảm nhiệm chức vụ;
- Đang ưong quá trình điều tra, truy tố, xét xử;
- Đang bị thanh tra, kiổm tra dấu hiệu vị phạm, chưa cố két luận;
- Cán bộ bị kỷ luật (cùa Đảng hoặc chinh quyền) từ khiển ừách trở lên thì
không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất là một năm, kể
từ khi có quyết định kỷ luật.
Điều 19. T rìn h tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ
Căn cứ nhu cầu bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo đơn vị thực hiện các bước sau:
1.
Trình cơ quan cấp trên có thẳm quyền quyết định bố nhiệm cán bộ theo phân
cấp (bàng văn bản) về chủ trương, số lượng và dự kién phân công công tác đối với
chức vụ được đề nghị bồ nhiệm.
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2.
Sau khi đuực cấp trẽn cổ ihẩm quyền quyél địỉih bổ nliiộm cán bộ phê duyệl
về chủ trương bổ nhiệm cán bộ (bằng vãn bản); Lãnh đạo đơn vị thực hiện dề xuất
nhân sự cụ thổ như sau:
(*) Đối vói nguồn niiân str tại chỗ:
2.1 Đe xuất nhớn sự để bo nhiệm
- Trên cơ sở nguồn cán bộ trong quy hoạch đã dược cấp có thẩm quyền phê
duyệt; Người dứng dầu dơn vị và lập Ihể lành đạo dơn vị dc xuất phương án nhân sự
cụ thc dc xcni xét bô nhiệm.
- Tập thổ lãnh đạo dơn vị thảo luận, nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu lựa chọn
nhân sự trên nguyên tắc quyết dịnh tlico đa số.
- Trường hợp chưa có cán bộ trong quy hoạch thì tổ chức lấy phiếu giới thiệu
của cán bộ chủ chốt trong đơn vị.
- Nhu cầu bồ nhiệm một người cỏ thể lựa chọn một người hoặc nhiều người.
2.2 Tỏ chức lay ỷ kién của cún bộ chủ chốt về nhãn sự
Cấp nào quyết định việc bồ nhiệm cán bộ tíiì cấp đó chủ trì tỏ chức lấy ý kiến
tín nhiệm cán bộ.
a) Thành plìần tham gia lẩy ý kiến:
* Dổi vái các chức danh: Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám clỏc, Kế loán trưởng
Công ty. Thành phần lấy phiếu gồm:
+ Chủ tịch Công ty;
+ Giám đốc, Phó giám đốc Công ty;
+ Kô toán trưởng Công ly;
+ Ban chấp hành Dâng bộ Công ty;
+ Chù tịch/Phó chủ tịch Công đoàn Công ty;
+ Bí thu đoàn thanh nicn Công ty;
+ Trưởng phòng, Phố trưởng phòng chuyẽn môn nghiệp vụ Công ty;
+ Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn các Chi nhánh trực thuộc
Công ty.
+ Cửa hàng trường Cìra hàng xăng dầu trực thuộc Công ty;
Các thành phần khác do Chủ tịch Công ty quyét dịnh.
* Đối với các chức danh: Giám đốc, Phó giám đốc các Chi nhánh Irực thuộc
Công ty. Thành phần lấy pliiéu gồm:
+ Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
Công đoàn, Bí thư đoàn thanh nicn, Trường phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty;
+ Ban giám đôc, Ban chốp hành Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn, Trưởng,
phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Trưởng Kho xăng dầu Chi nhánh. Cửa hàng
trưởng các CHXD thực thuộc Chi nhánh.
* Đối với các chức danh: Trưởng/Phỏ trưởng phòng các phòng chuyên môn
nghiệp vụ Công ty. Thành phần lấy phiếu gồm:
+ Chủ tịch, Giám dốc, Phó giám đốc, Ke toán trưởng Công ty;
+ Ban chấp hành Đảng 13Ộ Công ly;
+ Chủ lịch/Phó chii tịch Công đoàn Công ly;
+ Bí thư đoàn thanh niên Công ty;
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+ Trưởng phòng, Phỏ tnrỏrng phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty;
+ Của hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty;
+ Các thành phần khác do Chù tịch Công ty quyết định.
* Đối với các chức danh: Tnrởng/Phó trưởng phòng các phòng chuyên môn
nghiệp vụ Chi nhánhếThành phần lấy phiếu gồm:
+ Ban Giám đốc;
+ Ban chấp hành Đảng Bộ Chi nhánh;
+■Chủ tịch/Phó chủ tịch Công đoàn Chi nhánh;
+ Bí thư đoàn thanh niên Chi nhánh;
+ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ Chi nhánh;
+ Cửa hàng trưỏrng Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Chi nhánh;
+ Các thành phần khác do Giám đốc Chi nhánh quyết định.
* Đối với các chức danh còn lại:
+ Công ty: do Chủ tịch Công ty và cấp ủy đảng cùng cáp thống nhất quyểt định.
+ Chi nhánh: do Giám đốc Chi nhánh và cấp ủy đảng cùng cắp thống nhẳt quyết
định.
b) Trình tự lấy ý kiến:
- Trao đổi, thảo luận về yêu cầu bổ nhiệm, ticu chuẩn chức danh dự kiến bổ
nhiệm;
- Thông báo đanh sách nhân sự do tập thể lãnh đạo đơn vị giới thiệu: tóm tắt lý
lịch, quá trình h ọ c tập, công tác; nhận xét, đánh giá ƯU khuyết điểm , m ặt m ạnh, m ật

yéu, trién vọng phát triển; dự kiến phân công công tác.
- Giới thiệu bổ sung (ngoài danh sách nhân sự đo tập thể lãnh đạo giới thiệu).
- T ổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ dự kién đè nghị bổ nhiệm bằng phiếu kín
(không phải ký tên);
- Cắp nào quản lý cán bộ thì cấp đó tồ chức lấy phiếu và kicm phiếu (hoặc ủy
quyền bàng văn bản);
- K.ết quả phiếu tín nhiệm có giá trị tham khảo quan trọng, là một trong những
căn cứ để xem xét, nhưng không phải là căn cứ duy nhất và chủ yếu để quyét định;
- Những cán bộ có số phiếu tỉn nhiệm dưới 50% thì không xem xét bồ nhiệm;
- Phiếu lấy ý kiến tín nhiệm theo BM 06-TCCB.
c) Kiểm phiếu:
- Tồ kiểm phiếu gồm 03 người do ngưòri đứng đầu đom vị chỉ định (cử một
thành viên trong tổ làm tổ trưởng).
- Người tham gia tổ kiềm phiếu không trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm.
- Biên bản kiểm phiếu theo BM 07-TCCB.
2ẳJ Tồ chức Hội nghị liên tịch giữa cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị
a) Thành phần:
* Đổi với chức danh: Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám dổc, Kẽ toán trưởng,
Truởng/Phó trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty; Giám đốc/Phó giám đốc,
Trường phòng Tài chính kế toán các Chi nhánh trực thuộc Công tyẾThành phàn Hội
nghị gồm:

Trang 13

+ Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc Công ty;
+ Ban chấp hành Đàng bộ Còng ty;
+ Chủ tịch Công đoàn Công ty;
+ Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Cồng ty.
* Đối với các chức danh còn lại:
+ Công ty: do Chủ tịch Công ty và cấp ủy đàng cùng cấp thống nhất quyét định.
+ Chi nhánh: do Giám đốc Chi nhánh và cấp ủy dâng cùng cấp thống nhất quyết
định.
b) Nội dung Hội nghị:
- Phân tích kết quà lổng hợp lấy ý kiến.
- Xác minh, két luận những vấn dồ inới nảy sinh (nếu có).
- Tập thể lãnh dạo đơn vị thảo luận, nhận xét, đánh giá về nlìân sự.
- Tập thể lành đạo đơn vị biểu quyết nhân siẺr (bằng phiếu kín) và được ghi
thành bicn bàn.
- Nhân Sự đồ nghị bỏ nhiệm phải được da số các thành viên trong Hội nghị tán
thànlì. Trường hợp lãnh (lạo dan vị giới thiệu 02 người có số phiếu ngang nhau cho
một chức danh bổ nhiệm thì chọn nhân sự do người dứng đàu đơn vị giới thiệuỆ

2.4 Quyết định bồ nhiệm hoặc đề nghị cấp có thầm quyền xem xét quycí định bồ
nhiệm
- Người đứng đằu đơn vị ra quyết định bồ nhiệm cán bộ hoặc làm tờ trình để
nghị cấp có thấm quyền (heo phân cấp quàn lý cán bộ xem xét bổ nhiệm hoặc phê
duyệt.
- Trường hợp người đứng đầu và tập thề lânh đạo đơn vị có ý kiến khác nhau
thì cân báo cáo dây dù lên cấp có thẩm quyển theo phân cấp quản lý cán bộ xem xét,
quyết định.
(*) Đối vói nguồn Iihân sự từ n ư i khác:
- Ngirời đứng dầu dơn vị đề xuất Iiliân sự hoặc cơ quan cấp trên cỏ thẩm quyền
giới thiệu cán bộ vào vị trí cẩn bô nhiệm (bằng văn bản).
- Lãnh dạo don vị cùng cắp ủy đàng cùng cấp thào luận, Irao đồi thống nhất chủ
trương về nhân sự dự kiến dc nghị điều dộng, bổ nhiệm và chỉ đạo liến hành những
công việc sau:
+ Cử cán bộ liao đỏi với lãnh đạo cơ quan noi người được giới thiệu bồ nhiệm
dang công tác về nhu diu bổ nhiệm, lý lịch, nhận x ét đánh giá của lanh đạo và thường
vụ dâng ùy doi với người đuợc giới thiệu bổ nhiệm.
+ Đại diện lanh dạo (lơn vị gặp người được giới thiệu bổ nhiệm trao (lỏi về yèu
cầu nhiệm vụ công tác.
+ Xin ỷ kiến cấp ủy đảng cùng cấp vè nhân sự được đề nghị bổ nhiệm.
+ Tập thẻ lành dạo thào luận, nhận xct, đánh giá vã biểu quyét (bằng phicu kín).
+ Người đứng đầu (lơn vị quyết dinh bồ nhiệm hoặc làm tờ trình đề nghị cấp
trên cỏ thẩm quyền xem xét, quyết định.
(*) Đối vói tnràm g họp llìànỉi lập fổ cliúc miVi hoặc flr> sáp nhập, chuyển íỉổi
mô hình tô chức:

Trang 14

- Trong trường hợp thành lập tổ chức móriẻ- cấp trên có thẩm quyền dự kiến điều
động, bổ nhiệm cán bộ, sau khi thảo luận trao đổi thống nhát lấy ý kién, ra quyết định
điều động, bổ nhiệm.
- Trường hợp sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức mà tổ chức mới có cùng
hạng vóri tổ chức cữ, cán bộ được điều động, bồ nhiệm sang giữ chức vụ tuơng đương
do cấp có thẩm quyền quyết địnhẵ
- Trường hợp do sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức mà tổ chức mới là tô
chức được nâng hạng, thì việc bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo quy trình bồ
nhiệm lần đầuể
3. Hồ sơ đề nghị bỏ nhiệm cán bộ bao gồm:
- T ờ trình về bổ nhiệm cán bộ do người đứng đầu đơn vị ký;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của cán bộ theo BM 12-TCCB cổ dán ảnh cở 4x6cm
(ảnh chụp trong thời hạn 06 thảng tính đến thời điểm lập hồ sơ) được ca quan quản lý
cán bộ xác nhận;
- Bản tụ nhận xét, đánh giá quá trình công tác của cán bộ;
- Bản nhận xét của lãnh đạo quản lý trực tiếp về ưu điếm, khuyết điếm trong
thời gian 02 năm công tác gần nhất;
- Bản nhận xét cùa cấp ủy đảng;
- Bàn nhận xét của đại diện cấp ủy hoặc chính quyền co sở nơi cư trú thường
xuyên về tư cách công dân của nhân sự và gia đình;
- Biên bản Hội nghị liên tịch giữa cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị;
- Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm của cán bộ chù
chốt;
- Bản kê khai tài sản, nhà đát theo quy định;
- Các bán sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ (có xác nhận
của đơn vị đúng với bản gốc);
- Các kết luận kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và các giấy tờ liên
quan khác đối với nhân sự được đề nghị bồ nhiệm (nểu có).
- Ý kiến của cấp ủy đảng cấp trên trực tiếp của Đảng bộ nếu cán bộ được bồ
nhiệm thuộc diện Đảng bộ cấp trên quản lý (theo phân cáp quản lý của cấp ủy đảng địa
phương).
- Đối vói nguồn nhân sự tù nơi khác thì phải có văn bản đồng ý của đơn vị nơi
cán bộ đang công tác (không phải lấy phiếu tín nhiệm).
Mục V
BỎ NHIỆM LẠI CẤN B ộ
Điều 20. Nguyên tắc bổ nhiệm lại cán bộ
1. Cán bộ khi hết thời hạn giữ chức vụ đương nhiệm theo quy định, cấp có thẳm
quyền phải xem xét để bổ nhiệm lại hoặc khồng bồ nhiệm lại.
2. Thời điềm bổ nhiệm để tính tliời gian giữ chức vụ hiện tại cùa cán bộ được
tính từ ngày cấp cổ thầm quyền quyết định bồ nhiệm (lần đầu) giữ chức vụ đương
nhiệm.
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3.
Cán bộ không đủ điều kiện bò nhiệm lại thì lănh đạo đơn vị quản lý cán bộ
quyết định bố tri cồng tảc khác đối vởi cán bộ đỏ theo thẩm quyềnỀ
Điều 21. Điều kiện bỏ nhiệm lại
1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ đương nhiệmẵ
2. Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 cùa Quy chế này tại thời điẻm xem xét bồ
nhiệm lại và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.
3. Đơn vị có nhu cầu.
4. Cán bộ được bổ nhiệm lại khồng quá thời hạn 02 lần bố nhiộm giữ một chức
vụ (hiện tại) tại một đơn vị công tác.
5. Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.
6. Có uy tín để hoàn thành nhiệm vụ được giao (số phiếu tín nhiệm từ 50% trở
lên).
Điều 22. T rìn h tự, thù tục bể nhiệm lại
1. Vào cuéi quý III hàng năm; theo phân cấp quản lý cán bộ, bộ phận tham mưu
vè Tổ chức của đơn vị lập danh sách cán bộ giữ chức vụ đến thời hạn bổ nhiệm lại vào
năm kế tiếp trình cấp có thấm quyền phê duyệt để thông báo cho các đơn vị, cá nhân
có liên quan biết, triển khai các thủ tục bổ nhiệm lại theo quy định.
2. Ba tháng trước khi hết thời hạn giữ chức vụ, cản bộ thuộc diện bồ nhiệm lại
phải hoàn thành bản kiểm điếm tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm
vụ được giao, phẳm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong thời gian giữ chức vụ (cả
nhiệm kỳ) gửi người đứng đầu đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ.
3. Theo phân cấp quản lý cán bộ, cấp quyết định bồ nhiệm cán bộ trực tiếp tồ
chức lấy phiếu tín nhiệm hoặc ủy quyền bằng văn bản cho đơn vị tổ chức lấy phiếu tín
nhiệm để bổ nhiệm lại (bằng hình thức bỏ phiếu kín).
* Thành phần: Theo quy định tại tiết a, điềm 2.2, khoản 2, Điều 19 của Quy chế
này.
* Nội dung Hội nghị:
- Thông báo điều kiện, tiéu chuẩn bổ nhiệm lại cán bộ và danh sách cán bộ lấy
phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lạiẻ
- Nêu tóm tắt bản tự nhận xét, đánh giả việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ
được giao, phặm chất chỉnh trị, đạo đức, lối sống ưong thời gian giữ chức vụ của cán
bộ và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm theo BM 06-TCCB.
* Kiểm phiếu: Theo quy định tại tiết c, điểm 2.2, khoản 2, Điều 19 của Quy chế
này.
4. Tồ chức Hội nghị liên tịch giữa cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị
* Thành phần: Theo quy định tại tiết a, điểm 2.3, khoản 2, Điều 19 của Quy chế
nàyễ
* Nội dung Hội nghị:
- Căn cứ kết quả lắy phiếu tín nhiệm, người đứng đầu đơn vị trực tiếp sử dụng
cán bộ nhận xét đánh giá và đề xuẩt ý kiến có bố nhiộm lại hay không bổ nhiệm lại.
- Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).
- Lãnh đạo đơn vị thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự đề nghị
bồ nhiệm lại (bằng phiếu lđn và được ghi thành biên bản).
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5. Xin ý kiến cấp ủy đảng đơn vị cùng cấp theo phân cắp quản lý cản bộ.
6 . Người đứng đau đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ quyct định bổ nhiệm lại
hoặc đề nghị cắp trên có thẩm quyền quyết định.
7. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ thực hiện như hồ sơ bồ nhiệm lần đầu.
Điều 23. M ột số quy định cụ thể về bổ nhiệm lại cán bộ
1ẾNhững trường hợp xem xét bố nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ:
a) Đối với cán bộ giữ chức vụ hiện tại dưới 02 nhiệm kỳ thì xem xét bổ nhiệm
lại theo quy định.
b) Đối với cán bộ còn từ đủ 02 năm đén dưới 05 năm công tác trước khi đến
tuồi nghi hưu, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điềm đủ
tuồi nghi hưu theo quy định.
c) Đối với cán bộ cồn dưới 02 nam công tác trước khi đến tuổi nghi hưu, do cắp
có thẩm quyển xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thòri điểm đủ tuồi
nghi hưu theo quy định.
2. Những trường hợp không xem xét bẻ nhiệm lại:
a) Không hội đủ các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm cán bộ quy định tại Quy
chế này và không đáp ứng được ycu càu nhiệin vụ trong thời gian tới.
b) Đối với những cán bộ thuộc diện không xem xét bồ nhiệm lại thì xem xét
điều động, luân chuyển đến vị trí khác hoặc bố trí công tác khác tùy theo từng trường
hợp cụ thể phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ.
Mục VI
ĐIÈƯ ĐỌNG, LUÂN CHUYÊN CÁN B ộ
Điều 24. M ục đícli, yêu cầu điều động, luân chuyển
1.
Việc điều động, luân chuyển cán bộ phải căn cứ vào yêu cầu công tác, nhiệm
vụ chính trị, quy hoạch cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ có khả năng phát triển, cán bộ
trong quy hoạch được bồi duỡng toàn diện, rèn luyện trong thực tiễn để bố trí đảm
nhận những nhiệm vụ ờ cấp cao hơn.
2 Ệ Cấp ỏy đâng, ngưòi đứng đầu đơn vị thảo luận phê duyệt kế hoạch luân
chuyển hàng năm trong phạm vi thuộc thấm quyền quản lý. c ấ p nào quyết định bố
nhiệm thì cấp đỏ quyết định điều động, luân chuyển.
3. Cá nhân cán bộ và người đứng đàu dơn vị phải chấp hành nghiêm chỉnh
quyết định điều động, luân chuyển cán bộ của cấp có thẩm quyền. Các cấp có thẩm
quyên quyết định phải chịu trách nhiệm vc quyết định của mình.
4. Thời hạn luân chuyển nối chung khoảng 2/3 thời gian 01 lẩn bồ nhiệm.
5. Không luân chuyển cán bộ đang trong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách bẳng
văn bản trở lên, hoặc đang bị xem xét kỷ luật.
Điều 25. Q uy trìn h điều động, luân chuyển cán bộ
Căn cứ vào nhu cầu công tác, quy hoạch cán bộ và năng lực, sờ trường cán bộ;
theo phân cáp quản lý cán bộ, đơn vị xây dựng phương án điều động, luân chuyển cán
bộ thuộc phạm vị quản lý theo các bước sau đây:
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1.
Bộ phận tham mưu về Tổ chức của đơn vị lập danh sách cán bộ luân chuyển
(ghi rõ chức vụ hiện tại, chức vụ nơi đến) theo BM 08-TCCB.
2ếNgười đứng đàu đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ xem xét và đề xuất ý kiến về
điêu động, luân chuyển cán bộ. Lãnh đạo đơn vị nhận xét, đánh giá và biểu quyết về
nhân sự đề nghị điều động, luân chuyển (được ghi thành biên bản).
3. Xin ý kiến cấp ủy đàng đơn vị cùng cấp về nhân sự đề nghi điều động, luân
chuyển.
4. Trước khi quyết định điều động, luân chuyển cán bộ từ đơn vị này sang đơn
vị khác, ứiì cắp cổ thẩm quyền quản lý cần gặp gỡ cán bộ nói rõ mục đích, sự cần thiết
của việc luân chuyển để cán bộ đề xuất ý kiến; trao đồi với đơn vị Iiơi cán bộ đi và nơi
cán bộ đên trước khi quyết định.
5. Căn cứ kết quả nhận xét, đánh giá về nhân sự đè nghị điều động, luân chuyển
đã dược lãnh đạo và cấp ủy đảng đơn vị cùng cấp thông qua. Người đứng đầu đơn vị
trục tiếp sử dụng cán bộ quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định theo phân cấp
quản lý cán bộ.
6. Hồ sơ đề nghị điều động, luân chuyền cán bộ bao gồm:
- Tờ ưình về điều động, luân chuyền cán bộ do người đứng đẩu đơn vị ku.
- Biên bản cuộc họp lãnh đạo đơn vị nhận xét, đánh giá và biểu quyết về nhân
sự đề nghị điều động, luân chuyến.
- Ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp hoặc cấp trên trực tiếp về nhân sự đề nghị
điều động, luân chuyền.
Mục VII
T Ừ CHỨC, M IẺN NHIỆM VÀ M ỘT SÓ QUY ĐỊNH KHÁC
Điều 26. T ừ chức
1. Trong thời gian giữ chức vụ, nếu cán bộ có nguyện vọng xin từ chức thì làm
đom báo cáo người đứng đàu đơn vị trực tiếp quản lý để lãnh đạo và cấp ủy đảng xem
xéi quyết định hoặc báo cáo cấp có thầm quyền quyết dịnh.
2. Trong thời hạn 45 ngày kể từ khi nhận được đan từ chức của cán bộ thi
người đứng đầu đơn vị trục tiếp quản lý cán bộ phải xem xét để quyết định hoặc báo
cáo cắp có thẩm quyền quyết định.
3ẻ Cán bộ sau khi được cấp cổ thẩm quyèn chấp thuận cho từ chức thì người
đứng đầu đom vị trục tiếp quản lý sử dụng bố trí công tác khác.
4.
Cán bộ đuợc bố trí sang công tác khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới thì
đương nhiên thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm kể từ ngày quyết định có hiệu lục (trừ
trường hợp trong quyết định ghi vẫn tiếp tục giữ chức vụ cũ).
Điều 27. M iễn nhiệm
1.
Miền nhiệm cán bộ trong các trường hợp sau: sức khỏe không đảm bảo;
không hoàn thành nhiộm vụ; không còn đủ tín nhiệm (thông qua kết quả đánh giá cán
bộ hàng năm) để giữ chúc vụ đương nhiệm hoặc vi phạm bị kỷ luật chưa đến mức phải
kỷ luật cách chức thì người đứng đầu đơn vị xem xét quyết định hoặc đề nghị cấp cố
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thấm quyền quyết định miễn nhiệm chức vụ của cán bộ đó và giao cho người đứng đầu
đom vị bố trí công tác khác lchông chờ hết thời hạn bổ nhiệm.
2. Thẩm quyền miễn nhiệm cán bộ: cấp nào quyết định bổ nhiệm cán bộ, cấp
đỏ quyét định miễn nhiệm cán bộ.
3. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm cán bộ
a) Bộ phận tham muu về Tổ chức của dơn vị báo cáo, đề xuất với người đứng
đầu đem vị những cán bộ cần miễn nhiệm (trên cơ sử tập hợp đẩy đủ các căn cứ để
miễn nhiệm cán bộ).
b) Người đứng đầu dơn vị đề xuất ý kiến về miễn nhiệm cán bộ.
c) Lãnh đạo đơn vị và cấp ủy đảng đơn vị cùng cấp nhận xét, đánh giá và biểu
quyết về miễn nhiệm cán bộ.
- Thành phần: Theo quy định tại tiết a, điểm 2.3, khoản 2, Điều 19 của Quy chế
này.
- Việc miễn nhiệm chức vụ của cán bộ khi có trên 50% tồng số phiếu thành viên
trong Hội nghị đè nghị miễn nhiệm.
d) Căn cứ kết quả nhận xét, đánh giá về nhân sự đề nghị miễn nhiệm đã được
lanh đạo đơn vị và cấp ùy đàng đơn vị cùng cấp thông qua. Người đứng đằu đơn vị
trực tiếp sử dụng cán bộ quyết định miễn nhiệm cán bộ hoặc đề nghị cấp trên quyết
định miễn nhiệm.
đ) Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm cán bộ bao gồm:
- Tờ trình gửi cấp trên có thẩm quyền. Nội dung tờ trình có nhận xét, đánh giá
uu điểm, khuyết điểm và nêu rõ lý do miễn nhiệm đối với cán bộ được đề nghị miễn
nhiệm.
- Sơ yếu lý lịch; bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ.
- Biên bản cuộc họp Iẵnh đạo đơn vị nhận xét, đánh giá và biểu quyết về nhân
sự đề nghị miễn nhiệm.
- Ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp hoặc cấp trên trục tiếp về nhân sự đề nghị
miễn nhiệm.
Điều 28. M ột số quy định về thực hiện chính sách đốỉ VÓI cán bộ
1
ế Chế độ chính sách đối với cán bộ được thực hiện theo quy định hiện hành
cùa Nhà nước, quy định của Tập đoàn xăng dàu Việt Nam và Cồng ty xăng dàu Hà
Nam Ninh.
2. Một số quy định cụ thề vè thực hiện ché độ nghỉ huu đối với cán bộ
a) Về thời điểm nghi chế độ hưu trí của cán bộ:
Thời điểm nghỉ hưởng chế độ hưu trí của cán bộ là thời diẻm cán bộ đủ tuổi
(lấy trỏn tháng) theo đúng quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.
b) Trước 06 tháng tính đến ngày cán bộ đến đủ tuồi nghỉ hưu, cấp quản lý cán
bộ ra thông báo bàng văn bản về thời điểm nghỉ hưu cho cán bộ được nghỉ hưu biết và
chuẩn bị người thay thế theo quy trinh công tác tổ chức cán bộ hiện hành.
Trường hợp đơn vị chưa chuẳn bị được nhân sự thay thế phải báo cáo Công ty
xem xét, điêu động bô sung cán bộ từ đơn vị khác, không nêu lý do chưa có người thay
thé để tiép tục kéo dài công tác đối với cán bộ đã đến tuổi được nghỉ hưu theo quy
định.
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c) Trước 03 tháng tính đến ngày cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, cấp quản lý cán bộ
ra quyêt định nghỉ hưu (theo mẫu của cơ quan Bảo hiẻm xã hội) và chỉ đạo hoặc ủy
quyền bảng văn bản cho đơn vị sử dụng cán bộ tồ chức thực hiện công tác bàn giao,
giải quyet các thủ tục về chế độ chính sách nghi hưu để cán bộ được nhận sổ huu và
hưỏmg chc độ hưu trí đúng thời gian như trong quyết định nghỉ hưu.
d) Một sô trường hợp ngoại lệ được lùi thời điểm nghỉ hưu:
- Không quá 01 tháiig dối với trường hợp thời điềm nghi hưu vâ chế độ hưu trí
trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán; cán bộ có vợ hoặc chồng, bố mọ (vợ/chồng), con
bị chêt; bản thân và gia đình cán bộ bị thiệt hại nặng nề do bị thiên tai, địch họa, hỏa
hoạn.
- Không quá 03 tháng đối với cán bộ đang điều trị do bị bệnh hoặc tại nạn.
- Không quá 06 tháng đối với cán bộ đang mác bệnh thuộc danh mục cần chữa
trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành; cán bộ đang ưong thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật
hoặc trong thời gian bị khởi tố điều tra vụ án hình sự.
Đỉều 29. Khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ
Việc xem xét quyết định hoặc đề nghị cấp trcn quyết định khen thuởng, kỳ luật
cán bộ thực hiện theo ưình tự và thủ tục quy định của Nhà nuớc.Tập đoàn Xăng dầu
Việt Nam; Nội quy, Quy chế Thi đua Khen thưởng hiện hành của Công ty và phân cấp
quản lý tại Quy chẻ nàyế
Điều 30ẵ Chế độ báo cáo về công tác tỏ chức cán bộ
1. Báo cáo thực hiện công tác tổ chức cán bộ định kỳ hảng quý (vào ngày 20
của tháng cuối quý) và hàng năm (vào ngày 20 của tháng cuối năm) kèm theo báo cáo
thống kê tổ chức bộ mảy và nhân sự của đom vj theo BM 09-TCCB và thống kê chất
lượng cán bộ theo BM 10-TCCB. Báo cáo bổ sung lý lịch hàng năm theo BM 11TCCB và báo cáo điều chỉnh, bể sung danh sách quy hoạch cán bộ theo BM 05-TCCB
vào tháng 12 hàng năm.
2. Các quyết định về tổ chức cán bộ theo phân cấp quàn lý được gửi đến:
a) Quyết định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch, Giổm đốc Công ty gửi Hội đồng
quản trị Tập đoàn thay báo cáo; gửi Đảng ủy, Công đoàn Công ty để biết.
b) Quyết định thuộc thẩm quyền cùa Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công
ty gửi Công ty một bản thay báo cáo.
Chưoug V
TỎ CHỨC T H ự C HIỆN
Điều 31. T rách nhỉệm thực hiện
Chủ tịch, Giảm đốc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu
trách nhiộm quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức và cán bộ theo quy định tại
Quy chế này.
Điều 32. Hiệu lực và điều chỉnh, bồ sung, sửa đổi quy chế
1. Quy chế này có 5 chương, 32 điều, có hiệu lực thục hiện lừ ngày 15 Iháng 11
năm 2012.
Các quy định khác trái với Quy chế này không có hiệu lực thực hiện.
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2. Quá trình thực hiện Quy chế, khi cân thiềt phải sửa đôi, bố sung, Chủ tịch
Công ty sỗ xem xét quyết định.
3. Mọi sửa dổi, bả sung Quy chế này phải được Chủ tịch Công ty xăng dầu Hà
Nam Ninh ký duyệt bẳng văn bàn mới cỏ hiộu lực thực hiện./.
CHỦ T ỊC H K IÊM GIÁM DỐC CỎNG TY

ĐOÀN VĂN THU
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BM01-TCCB
TẬP ĐOÀN XÁNG DÀU VIỆT NAM
CÔNG TY XẰNG nẲ U HÀ NAM NINH

BẢN T ự NHÀN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LO ẠI CÁN BỌ
N Ă M _______
Họ và tên:
Đơn vị công tác:
Nhiệm vụ đuợc phân công.
1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Két quả vè khối Iuợng, chắt lượng, hiệu quả cồng việc cùa bản thân và của đơn
vị.
- Công tác tổ chức, quản lý đom vị.
2- Phẳm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
- Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chù trương, đường lối của Đảng và
chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức tổ chức kỷ luật.
- tinh thần học tập nâng cao trình độ.
- Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lăng
phí và các biểu hiộn tiêu cực khác.
- Tính trung thực, khách quan trong công tác.
3- Tóm tắc ưu, khuyết điểm về việc thực hiện chức ưách, nhiệm vụ.
4- Tự đánh giá, phân loại theo mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ:
(Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành, không hoàn thành)

ngày.........tháng.......n ă m .......
NGƯƠI T ự NHẶN XÉT ĐÁNH GIẢ
(Ký và ghi rõ họ tên)
TÓM TẲT NHẬN XÉT, ĐẢNH GIẢ
CỦA THÙ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, dóng dấu theo phân cáp quản lý)

BM 02-TCCB
TẬP ĐOÀN XĂNG DÂU VIỆT NAM
CÔNG T Y X Ă N G D Ấ U H Ả N A M NĨNH

........ ngày............ tháng........năm

P H IẾ U L Á Y Ý K IẾ N T H Á M D Ò T ÍN N H IỆ M C Á N B ộ

STT

HỌ VÀ TÊN

I

NÂNG Lực
LẲNH ĐẠO

CHỨ C VỤ,
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

MÃM SIN*

3

4

2

ĐẢP
ỨNG
5

KHỎNG
ĐÁP ỨNG
6

TRÌNH Đ ộ
CHUYÊN MÔN
ĐÁP
ỨNG
7

KHỔNG
ĐÁP ỨNG
8

ĐẠO ĐỨC
LỐI SỔNG
ĐÁP
ỨNG
9

KHỐNG ĐÁ?
KHỔNG
ĐẢP ỨNG ƯNG ĐÁP ỬNG
10
11
12

Ghi chú:
- Các cột 1,2,3,4 được điền truớc các thông tin liên quan đến cán bộ.
- Các cột còn lại (từ cột 5 đến cột 14): khi xem xét nếu "đáp ứng" hoặc "không đáp ứng thi đánh dấu (X) vào cột tương ứng.
- Phiếu thăm đò tín nhiệm không phải ký tcn.

s ứ c KHỎE

Ỷ KIÉN
TÍN NHIỆM
ĐÁP
ỨNG

KHỔNG
ĐÁP ỨNG

13

14

BM 03-TCCB
TẬP ĐOÀN XĂNG DỒ
\ U VIỆT NAM
CÔNG TY XĂNG DÀL HÀ NTếAM NINH

PETROLIMEX

P H IẾ U G IỚ I T H IỆ U CẢN B ộ Đ Ẻ Q U Y H O Ạ C H
C Á C C H Ứ C DANH LÃ N H ĐẠO ... G IA I Đ O Ạ N ...

Chức vụ, đơn vị công tác
STT

1

Họ và tên
(xốp theo vẩn A, B, c...)

2

1
Tóm lát quá trinh cổng tác
ỉt
Tóm lắt quả trinh công tác

Tóm tất quá trinh công tác

Ngày,
tháng,
năm sinh

Chức v ụ

Đơn vị công uic

3

4

5

Trinh độ

Ý kiến giói thiệu

Lý luận
Chuyên môn
chính trị
6

7

Chủ
tịch

Giám
đốc

8

9

Phó
Kế toán
giám
trường
đốc
10

11

...

DM 04-TCCB
TẬP ĐOÀN XÃNG DẰU VIỆT Nể\M
CỐNG TY XÀNG DÂU HÀ NAM NINH
, n g à y ........... th á n g ............. năm

PETROLIMEX

PHIẾU BIỂU QUYẾT TÍN NHIỆM QUY HOẠCH
DANH SÁCH CÁN B ộ D ự BỊ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ THỜI KỲ
KÉT QUÀ PHIÊU GIỚI
THTỆU CÁN Bộ Dự BỊ

TRÌNH Độ
STT

1

HỌ VÀ TÊN

2

TUỔI

3

CHỨc
DƠN VỊ
CONG TÁC
4

Ỷ K3ÉN BIẺU QUYẾT
GHI CHÚ

Chuyên môn
nghiệp vụ

Lý luận
chinh trị

Tổng sổ phiếu

Tỳ lệ CA)

Đồng ý

Không đồng
ỷ

5

6

7A

7B

s

9

Ví (lọ
1- Chủ tịch, Giám đốc Côno ty
1
2
2- Phó giám đốc Công ty

1
2
Ghi chú
- Các cột từ 1 đến 6 được ehi đầy đủ cảc thông tin liên quan đến cân bộ.
- Cột 7A, 7B ghi kết quả phiếu giới thiệu cán bộ dự bị từ Hội nghị cán bộ chủ chối.
- Đồng ý giới thiệu ai thi đánh dấu (x) vào cột 8; không đồng ý thì đánh dấu (x) vào cột 9.
- Mếu giới thiệu cán bộ ngoài danh sách đã ghi (tại đơn vị hoặc trong Tập đoàn) thì điền bồ sung thêm phía dưới mồi chức danh cán bộ cùng đẩy đủ thòng tin liên quan.
- Phiếu giới thiệu không phải ký tên.

10

BM 05-TCCB
TẬP ĐOÀN XĂNG DÂU VIỆT NAM
CÔNG TY XĂNG DẦU IĩÀ NAM NINH

PETROLIMEX

DANHSÁCII QUY HOẠCH CẮN BỘ THÒÌ KỲ ...

STT

Họ và tên

1

2

Níim
sinh
3

Nam/
Dân tộc
Nữ
4

5

Quê quán

6

Ngàv vào
Đàng
7

Chức vụ, đơn vị
công tác hiện nay

Trình độ
Chuycn
món

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

Chức vụ

Đcrn vị
công tác

8

9

10

11

12

I- Chù tịch kiêm Giám đốc
_Ị____________

_2___________
3
!- Phó giám đốc
J ____________
2

TM. CÁP ÚY ĐẢNG
( Ký tên, đóng dấu)

, ngày....... tháng........ nàm
THỦ TRƯỜNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Kế hoạch
đào tạo,
bồi dirỡng
13

BM 06-T rC B
TẬP ĐOÀN XĂNG DÂU VIỆT NAM
CÔNG TY XĂNG DÀU HÀ NAM NINH
n g à y ...... th ả n g ........năm

P C T R O L IM Ũ X

PHIÉU LẢY Ý KIÊN TÍN !VHIỆM ĐÈ BÓ NHIỆM (BỐ NHIỆM LẠI) CHỨC v ụ ...

Họ và lên
(xếp theo vần A, B, C)

STT

Trình độ
Năm sinh

Chúc vụ, đo*n vị cóng tác
Chuyên mòn

2

1

3

4

Ét

Ghi chú
- Ý kiến đồng ỷ (hoậc khống đồng ý) bổ nhiệm chức danh .... Thi đánh dẩu (x) vào ô tương ửng.
- Phiếu tín nhiệm cỏ thể ký tên hoặc không ký tên.

5

Lý luân chính
tr|
6

Ý kiến tíu nhiệm để bổ
nhiệm chức vụ ..Ề
Đồng ý

Khôn« đồng ý

7

8

ỈĨM 07-TCCK

TẬP ĐOẢN XÀNG DẰƯ VIỆT NAM
CÔNG TY XẢNG DẤU HÀ NAM NINH

P E T R O U IM E X

BIÊN BẢN KIÊM PHIÉU
LẢY Ỹ KI ÉN TÍN NHIỆM ĐẼ (QUY HOẠCH,
BỞ NHIỆM, BỚ NHIËM LẠI,T..) CẢN B ộ

Hôm nay, vào h ô i ...... g iờ ....... phút, n g à y ...........th á n g ....... n ă m ...... , tại Văn
phòng..............(tên dơn vị kiểm phiếu), đã tiến hành kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm
quy hoạch (bổ nhiệm...... ) cán bộ do (tcn dơn vị quản lý cán bộ hoặc đơn vị đirực ủy
quyền) tồ chức n g à y .... tliáu g ....... n ă in ........ tại van phòng............. (tên địa điềm lấy
phiếu)
* Thành phần Tổ kiểm pliiếu gồm có:
1/ông, b à .......(họ và tên, chức danh tại đơn vị kiểm phiếu): Tổ trưởng
2/Ông, b à .......(họ và tên, chức danh tại đơn vị kiềm phiếu): Thư ký
3/Ong, b à .......(họ và (ên, chức danh tại dơn vị kiểm phiáu):Tổ viên
* Cán bộ trong danh sách lấy ý kiến tín nliiệin có:
I/Ong, b à ........(họ vả tcn),...............(chức danh, dưn vị công lác)
2/Ông, b à ........(họ và tên),.............. (chức danh, dơn vị công tác)
* Thành phần tham gia bò pliiổii tin nliiệm có:
Thành phần triệu tập theo quy định tại quy chế quàn lý thực hiện cồng tác tố
chức cản bộ của Tập đoàn xăng dâu Việt Nam g ồ m ..........người (có danh sách kèm
theo).
* K c tq u ă kiểm phiếu:
Phiêu tín nhiệm đưa về Văn phòng Công ............. (lên đơn vị kiểm phicu)
đuợc dc trong phong bì CÒI1 nguyên dấu nicin phong cùa .............. (lên dơn vị lấy
phiếu).
- Tọng số phiếu phát ra l à .......phiếu.
- Tổng số phiếu thu về l à ..... . phiếu, trong đó:
+ Số phiếu hợp l ệ :.......... chiếm ề;....%ề
+ Sô phiêu không họp l ệ ...... chiếm .........%.
Kct quà kiêm phiếu lấy ý kiên tín nhiệm cụ thể như sau:
(Ghi kếí quả theo từng nội dung của đợi lấy phiếu: Quy hoạch cản b(.5.ẾBo
nhiệm cản bộ; Bô nhiệm lại cản b ộ ;...)
Biên bản đưục lập ũiàỉiỉi 02 (hai) bàn có giá trị như nhau, lưu 01 bản tại (đơn
vị kiểin phiếu), gửi 01 clio bàn (đơn vị lấy phiếu) và được kết thúc vào
hồi...... giờ......phút cùng ngày.
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tcn)

T/M TỎ KIỂM PHIẾU
Tổ trường
(Ký và ghi lõ họ tên)

BM 08-TCCB
T Ậ P Đ O À N XẰNG DẰU VTỆT NAM
C Ô N G T Y XĂN G DÀU HÀ NAM X IN H

P E T R O L IM EX

P H Ư Ơ N G ÁM D ự K IẾ N LUÂN CH U Y ỂN C Á N B Ộ
TI1Ò1 KỲ (NĂM).........
Cấp quân lý cán bộ................

STT

HỌ VÀ TÊN
NGAY THÁNG
MÂM SINH

NAM Nử

CHỨC vự
HIÊN TAIQUẼ QUẢN ĐƠN VỊ CỔNG
TÁC- HỆ SỚ
LƯ Ơ N G

1

2

3

4

5

NGÀY VẢO ĐẢNG

THẢNH PHẢN

GIA ĐỈNH BÀN THÂN

6

7

NGÁY
DÂN
THAM GIA
TỘC
CỒNG TÁC

8

9

Dự RỊ

10

CHÍNH
THỨC
11

TRINH Độ

CHUYÊN

LÝ LUẬN

M ÓN

NGHIỆP VỤ

CHÍNH
TRỊ

12

13

NGOẠI
NGỜ
14

Ghi chú
- càn điền đày đú thông tin về cán bộ tại các CỘI tương úmg từ 1 dẻn 1ố
- Cột 16 ghi rõ thời gian dự kiến thực hiện luân chuyển (thời gian đi/thời gian về)
TM. CÁP ỦY ĐẢNG
( Kỷ tên, đóng dấu)

ngày......... thảng.......... năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dẩu)

CHỬC VỤ,

THỜI

ĐON VỊ

NƠI ĐẾN.
HSL

GLA.N D.K
LUÂN
CHUYỂN

15

16

BM 09-TCC1*
TẬ P ĐOÀN XẢNG DÀU V IỆT NAM
CÔNG TY XĂNG DẢU HẢ NAM NINH

PBTKOUMCX

T H Ố N G K Ê T Ổ C H Ứ C BỘ M ẨY VÀ NHÂN s ự
Có đến ngày............tháng....... n ă m ..................
STT

Tô chức bộ »láy don vị

1
2
1 CONG TY THANH VIEN
1 Vãn phòng CTy
- Chủ tịch, Giám dôc
- Phó Giám đẲc
- Các phòng chuycn môn nghiệp vụ
+ Phòng...
+ Phòng ...
+ Phòng ...
+ Phòng . ềẻ
II CÁC ĐON VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC
- Ban Giám đôc
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ
+ Phòng ...
+ Phòng...
+ Phòng ..ệ
+ Phòng...
III CẢC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN BÁO SỎ

Tổng sô
(người)
3

Trong dó
Đảng Viên
Phu nữ
4
5

TONG SỔ
..ẳ., Iigảy.........Iháng.......... Năm
THỦ TRƯỞNG DƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ ten - chức vu, dóng dấu)

TẬP ĐOÀN XĂNG DẢU VIỆT NAM
CÔNG TY XĂNG DÂU HÀ NAM NINH

BM 10-TCCB

PCTROLIMEX

T H Ó N G K Ê C H Ấ T LƯ Ợ N G Đ Ộ I NGŨ CB CN V
Tính đán ngày tháng
năm

STT

Chức danh
2

1

Trong dỏ
Tỏng
Đàng Dân
số Phụ nữ
viin
Tộc
3

4

5

6

Trinh độ Chuyên môn
T.sỹ

Thạc

PGS

*

Dni
học

7

s

9

Trình độ chinh trị
Cao Trung
CD, Sor cáp, ĐHvà
Trung
cáp
CNKT trẽn DII cÁp
cắp
14
12
10
11
13

Trình độ ngoại ngữ

cáp
15

ĐH

c

B

A

Kếtt

16

17

18

19

20

1 Chù tịch, Giám đôc Ciy
2 Phó giám đôc
3 Kê toán irưòng
4 T ruông phòng
5 Phó trưỏns phòng
6 Đội trưởng
7 Đội phó
8 Giám đôc Chi nhánh
9 Phó giám đốc
10 Trường phòng
11 Phó írurỡne phòng
12 Giám dỏc Xí nghiệp
13 Phó giảm đốc
14 Trưởng phòng
15 Phó trường phòng
16 Giám đổc T ổng kho/càng
17 Phó giám đôc
18 T ruông phòng
19 Phổ trưởng phòng
20 Tổ trưởng
21 Cừa hảng trường
C ộng

Quàn lý

Sơ

Trình độ
Nhà vàn hóa cấp
nưỡc
u im
& PL
21
22

------ ----------------------

------

----- ------

T H Ó N G K Ê C H Ấ T LƯ Ợ N G Đ Ộ I NGŨ CBCNV (Tiếp theo)
T ro n g đó
;t t

Chức danli

1

2

22

Chuyên viên

23

Cán sự

24

Kỹ th u ậ t viên

25

C ô n g nhân

Tông
sế

3

Đàng
Phụ nữ
4

T rin h độ Chuyên môn
Dán

Taỹ

viên

Tộc

PGS

5

6

7

T hạc

8

Đại
liọc
9

T ru n g

T rin h độ ngoại ngữ

T rin h độ chính trị

s <f cáp,

ĐH vả

Cao

T ru n g

Cấp

CNKT

trên ĐH

C ấp

Cấp

10

11

12

13

14

Quản lỵ

Sơ
eẩp
15

ĐH

c

B

A

K.íể

N hà
nirớc
& PL

v in hổa cáp
I ,n ,i n

16

17

18

19

20

21

22

2 6 N hân viên

27

• ••

TỔNG CỘNG
..ếế, n g à y ............ th á n g ............... Năm ..
TH Ủ TR Ư Ở N G ĐON VỊ
(Ký. ghi rõ họ tên- chức vụ, đóng đấu)

TẬ P ĐOÀN XẢNG DÂU V IỆT NAM

DM 11-TCCB

PETR O LtM EX

RỎ SƯNG LÝ LỊCH CÁN lỉỌ
(Từ ngày 01-01-20....

đén 31-12-20.1.)

Họ và tên:.........................................................................................
Họ và tên thường dùng:...................................................................
Ngây, tháng, năm sinh:....................................................................
Quê quán:........................................................................................
Chức vụ, đơn vị công tác:.............................
H ệ số lư ơ n g h iệ n h ư ờ n g v à p h ụ c ấ p (n ế u có):
Đ ịa chi nơi ờ h iệ n n a y : ...........................................

Sổ sổ BIIXH (ngày cấp, nơi cấp):.................
SỔ CMTND (ngày cấp, nơi cấp):..................
__________BỒ SUNG NHỮNG THAY DÒ1 TRONG NẢM____________ f____
1-T hay đ ổ i h o à n c à n h g ia d in h : G h i rõ s ự th a y đôi vê c h a m ẹ , an h ch ị e m ru ộ t b ê n v ợ - ch ó n g vá
co n (là m g ì, ở đ â u , đ ã m ấ t)

2-Tliay dổi chức vụ (chỉnh quyền, đảng, doàn thẻ) và đơn vị công tác: Ghi rõ thời gian

3-Đi nưóc ngoài: Ghi rõ thời gian, tcn nước, lý do đi

4-Ngày vào Đàng CSVN: Ghi nơi, ngày kết nạp và nai, ngày chính Ihức
5-Mội sổ thay dổi khác:
-Học tập (Văn hóa, chuyên môn nghiệp viẽi, Lý luận chính trị, ngoại ngừ ...): Sao văn bầng,
chứng chi kèm theo

B ậc lưcrng v à p h ụ c ấ p c h ứ c v ụ (n ế u có): G hi rô th ờ i g ia n v à h ệ số d ư ợ c h ư ờ n g

-Những vấn dề thay dổi khác:

6 —Sức khỏe: Ghi theo kết luận của Bác sỹ khám sức khỏe định kỳ năm gẩn nhất

7 —Khen thưởng: Ghi rõ hlnh thức, sổ, ngày và cấp quyết định

8 - Kỷ luật hoặc xóa hiệu lực kỷ luật: Ghi rOhình thức, sổ, ngày và cấp quyết định:

NHẶN XÉT ĐẢNH GtẢ PHÂN LOẠI CẢN BỌ HẢNG NĂM
T ự NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

ngày........tháng.......năm.....
Người khai ký và ghi rõ họ tên

LẢNH ĐẠO ĐƯN VỊ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

T/M Cấp ủy đảng
(Ký, ghi rõ họ tên - chức vụ, đỏng dấu)

...................ngày.......... tháng....... năm......
T/M Lãnh đạo Đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên - chức vụ, đóng dấu)

Chú ý: Viểt ngăn gọn, rỗ ràng, sạch sẽ. Viết đúng trong phạm vi khuôn khổ giẩy đa đjoh sẵn; Trường hợp cần thiết
bố sung, viết bán phụ lục riéng kèm theo._______________________________________________________________

Bộ, tinh:..................................
Đcm vị trực thuộc:..................
Đơnvịcơsở.ế..........................

BM.12JC.CB
S0 YẾU LÝ L i c n

Số hiệu cán bộ, công chức
1) Họ và tên khai sinh:........................................................ Nam, nữ:..................
2) Các tcn gọi khác:............................................................................
3) Cấp ủy hiện tại:............................................ cấp ủy kiêm:..........
Chức v ụ (Đảng, đoàn thể. chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm):..............
...........................................................................Phụ cốp chức vụ:
4) Sinh ngày.......tháng....... năm....... 5) Noi sinh:..............................

6) Q u ê q u á n (xã, phường):.............................. (huyện, quện):............................. (tinh, TP):..................
7)

Nơi ờ hiện nay (xa, huyện, tinh hoặc sổ nhà, đường. Tp):......................................... Điện th o ại:.

8) Dán tộc (Kinh. Tày. Mông. Ê đê):.........................................9) Tôn giáo:.....................
10) Thành phần gia đình xuất thân:................................................................................................
(Ghi là công nhân, n ô n g d ẵ n , cdn bộ, công chức, tri thức, qu£n nh&n, dân nghèo thành thị, tiổu thương, tiểu chủ, tu sản...)

1l)Nghề nghiệp bản thân trước khi đưọc tuyển dụng:...................................................................
(Ghi nghè được đào tẹo hoộc công nhân (ih ợ g l), làm ruộng, buỗn bán, học slnh.ẵ.)

12)Ngày được tuyẻn dụng:...../ ....... J........ Vào cơ quan nào, ở đâu.............................................
13)Ngày vào cơ quan hiện đang công tác:..ềệ/ ......../........ , Ngày Uiam gia cách mạng:....J....J....
14)Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:..... J......./ .......Ngày chỉnh thức:......J..........J..................
15)Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội:..........................................................................
(Ngày vảo Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội....... )

16)Ngày nhập ngũ:..../.... /.... Ngày xuất ngfl:ắ...7ễếẽ. / .... Quán hàm, chức vụ cao nhất (năm):........
17)Trình độ học vấn: Giáo dụcphẳ thông:................ Học hàm, học vị cao nhất:............................
(Lóp máy) (GS, PGS. TS, PTS. Thẹc sS. C ử nhân, Kỹ sư... nSm nào, chuyên ngành gl)

-Lý luận chính trị:............................................. - Ngoại ngữ:..................................................
(C ủ nhân, Cao c ip , Trung cáp, Sơ c íp )

(Anh (A/BXVD)

N ga (A/B/C/D )

Phứp (A/B/CVD).-)

18)Công tác chính đang làm:....... .....................................................................- ............. ........... .
19)Ngạch công chức:................ (ma sổ:........ ) Dậc luơng:............ hộ số.........từ tháng......... /ẳ......
2 0 )D a n h .h iệ u d ư ợ c p h o n g (nam nâo):.......................................................................................................................
(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuổc, nghệ sĩ nhân dân...)

21)SỞ.trường công tác:................................ Công việc đã làm lâu nhất:........................................
22)Khen thưởng:...........................................................................................................................
(Huân. huy chuơng, nỄm nào)
2 3 ) K ỷ .l u ậ t (Đ ảng, Chỉnh quyền. Đoàn ỉhẻ, c ắ p tỊuyít định, nflm nào, lý do, hlnh ih ứ c ,...):...... .......................................................

24)Tình trạng sức khỏe:............... Cao : Im......., Cân nặng:.......... kg, Nhóm máu:...................
(Tốt, binh ửiưong, yéu h o ậ cc ó bộr.h man lỉnh)

25)SỐ.chứng minh nhân dân:.......................Thương binh loại;.................... Gia đình liộl sĩ: ũ

26) ĐÀO TẠO, BÒI
NGOẠI NGỬ
Tên truờng

bu

On g

v è c h u y ê n m ô n , n g h i ệ p v ụ , l ý l u ậ n c h ín h t r ị ,

Ngành học hoặc tên
lớp học

Thài gian
học

Hình thức
học

Văn băng, chúng chi,
trinh độ sì

Ghi chú: Hỉnh Ihirc học: Chinh quy, tại chức, chuyên tu, bôi dưông ...ỉ Ván băng: Ticn sĩ. PỈIÓ tiên sĩ, Thạc sr, Cử nhân, Kỹ sư ể..

27)TỎM TÁT QUÁ TKÌINH CÔNG I Á c
Từ tháng, năm
Chức danh, chức vụ, đon vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
đến lliáiig, năm

28)ĐẶC ĐIÊM LỊCH s ử BẢN THÂN
a) Khai rỗ: bị bẳĩ, bị tù (từ ngảy tháng nầmnàođến ngày thẩng nảmnào, ở đâu), dã khai báo cho ai, nhũng vấndề
il:.....................................................................................................................................«ế...............
b) Bản thán có làm việc trong chế độ cũ (Cơquan, đơn vị nào, <Jjađiẻm, chức danh, chức vụ, thời gian làm
viec....)

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

29)QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI
Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở ĩiưòc ngoài (lầm
gl. lổchức nào. đặt trụ sở ở
đâu....?):.............................................................................................................................................

C ỏ t h â n n h â n (Bổ, m?, vợ, chồng, con, anh chj cm ruột) Ở n ư ớ c n g o à i (lẩm gi, địa c h l....)? ...............................

30)QUAN HỆ GIA ĐÌNH
a) Ve bản thân: Bố, Mẹ, Vọr (chỏng), các con, anh chị em ruột
Quan
hệ
Bố, mẹ
Vợ
chồng
Các
con:

Anh
chị em
ruột

Họ và tên

Năm
sinh

Quẽ quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị
công tác, học tập, nơi ở (ứong, ngoài nước); thành
viên các tô chức chính tri - xã h ộ i.......

b) Bố, M ẹ, anh chị em ruột (bôn vợ hoặc bên chồng):

Quan
hệ

Họ và tên

Năm
sinh

Quê quán, nghé nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị
uông tác, học tập. nơi ở (trong, ngoài nước); thành
viên các lô chức chính trị - xã hội.......

Bô, mẹ

Anh
chị cm
ruột

31)H0ÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH
- Quá trình lưorng cùa bàn thân:
Tháng/năm:
3/1993
4/1993
Ngạch/bậc:
Hộ sõ luơng:
+ Luơiig:..........................................................................................................................................

+ Các nguồn khác:..............................................................................................................
Nhà ở: + Được cáp, dược thuê, loụi nhà:.................... tổng diện lích sử dụng: ........... m2
+ N h à lụắ m u a, tự x â y , loại Iihà:............................. tò n g d iệ n lích s ử d ụ n g : ................m 2

Đất ở: + Đất được câp:...............m2,
Đ ất

+ Dất tự mua:.......................................... m2

ềsằn x u ấ t, k in h d o a n h : (T o n g d iện tích đ ất đ ư ợ c c ấ p , tự m u a, tụ khai phá ...):

Nguòi kliai

Tôi xin cảm đoan những lời
khai trcn đây là đủng sự thật
(Kỷ lên)

Ngày
tháng
năm
Xác nhận của cơ quan quàn lý

