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1. Mục đích 

  Quy trình này quy định việc tiếp nhận, tuyển dụng, bồi dưỡng, luân 

chuyển, đào tạo, đánh giá cán bộ công chức một cách dân chủ, khoa học, có kế 

hoạch, công khai, minh mạch, dễ hiểu và dễ thực hiện. 

  Thực hiện Quy trình này làm cho lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức 

chủ động, xác định được ý thức, trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong công tác 

tổ chức cán bộ. 

  2. Phạm vi áp dụng 

  Quy trình này được áp dụng đối với Cục Thống kê Hà Tĩnh đến các Chi 

cục Thống kê cấp huyện trong việc thực hiện các hoạt động về tiếp nhận, bồi 

dưỡng, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển và đánh giá cán bộ công chức hàng 

năm. 

  Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với các phòng Văn phòng Cục và 

Chi cục Thống kê cấp huyện tham mưu lãnh đạo Cục thực hiện Quy trình này. 

  3. Tài liệu viện dẫn 

 - Luật Thống kê (số 89/2015/QH13, được Quốc hội khóa 13, ban hành 

ngày 23/11/2015). 

 - Luật Cán bộ Công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc 

hội. 

 - Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về công 

tác luân chuyển cán bộ. 

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

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

-  Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi 

một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. 

 - Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 31/12/2010 của Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 

số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

 - Quyết định 676/QĐ-BKH ngày 25/5/2009 của  Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

về việc phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư; 

-Nghị Định số 56/2015/NĐ - CP của Chính phủ ngày 09/6/2015 về đánh 

giá phân loại cán bộ, công chức viên chức; Nghị định số 88/2017NĐ - CP ngày 

27/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 

56/2015/NĐ-CP; 

- Quyết định số 763/QĐ-TCTK ngày 30/6/2015 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 

Tổng cục Thống kê; 
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- Quyết định số 856/QĐ-TCTK ngày 23/7/2015 của Tổng cục Thống kê 

về việc ban hành quy chế đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển từ 

chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức giữ chức vụ 

lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc Tổng cục; 

- Quyết định số 20/QĐ-TCTK ngày 14/01/2011 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Thống các huyện, thành phố, thị xã. 

- Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Quyết định số 1246/QĐ-TCTK ngày 05/8/2020 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

của các Phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Quyết định số 1007/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu 

vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Quyết định số 1577/QĐ-TCTK ngày 06/11/2020 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê về phế duyệt nhân sự bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc 

Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 439/QĐ-TCTK ngày 31/3/2020 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức và lao động hợp 

đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của năm 2021 cho các đơn vị hành 

chính thuộc Tổng cục Thống kê; 

  - Quy chế tổ chức và hoạt động Văn phòng Cục Thống kê Hà Tĩnh ban 

hành theo Quyết định số 45/QĐ-CTK ngày 23/05/2017 của Cục trưởng Cục 

Thống kê Hà Tĩnh.  

  4. Định nghĩa/Viết tắt 

  4.1.Tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ: 

- Tiếp nhận, tuyển dụng công chức nhằm bổ sung những người có đủ tiêu 

chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, có lý 

lịch rõ ràng, sức khỏe tốt vào làm việc trong cơ quan nhà nước đúng quy định. 

- Tiếp nhận, tuyển dụng công chức dựa trên cơ sở biên chế còn thiếu vị trí 

công việc cần tuyển dụng và trình độ chuyên môn cần thiết đối với từng vị trí 

cần tuyển. 

- Tiếp nhận, tuyển dụng công chức nhằm lựa chọn những người có đủ 

điều kiện và có năng lực từ cao xuống. Tuyển dụng công chức thể hiện sự lựa 

chọn một cách khách quan, công bằng và khoa học. 
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4.2. Bồi dưỡng, đào tạo:  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý  xuất phát từ yêu 

cầu thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của ngành, bám sát mục tiêu, yêu cầu, định 

hướng của chiến lược cán bộ. Xuất phát từ mục tiêu, yêu cầu về nhân cách, 

năng lực người cán bộ cách mạng mà định ra mục tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện 

tuyển sinh, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng với dung lượng tri thức, 

phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, thời gian đào tạo ngắn gọn, thiết thực.  

  4.3. Quy hoạch, luân chuyểncán bộ, công chức : 

 - Tạo sự chủ động, có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ; khắc 

phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính 

kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, 

giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị.  

 - Chuẩn bị từ xa và tạo nguồn cán bộ dồi dào làm căn cứ để đào tạo, bồi 

dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý các 

cấp trong hệ thống chính trị vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, 

thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực 

trí tuệ và thực tiễn tốt, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu của 

sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.  

- Quy hoạch cán bộ nhằm tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý các cấp thuộc ngành Thống kê có đủ phẩm chất và năng lực công tác, có 

bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong 

từng giai đoạn cách mạng của đất nước nói chung và của Ngành nói riêng . 

- Quy hoạch cán bộ để làm căn cứ cho việc đào tạo, luân chuyển và bổ 

nhiệm cán bộ. 

- Luân chuyển cán bộ: Là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ 

nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo giữ một chức vụ lãnh đạo mới trong quá trình 

thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng. 

- Luân chuyển cán bộ đối với những vị trí theo quy định tại Nghị định 

158/2007/NQQ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và luân chuyển cán bộ theo 

quy định nhằm mục đích đào tào, bồi dưỡng cán bộ.  

 4.4. Bổ nhiệm cán bộ: 

 Bổ nhiệm là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định 

cử cán bộ, công chức giữ một chức vụ lãnh đạo có thời hạn trong cơ quan, đơn 

vị. 

 Bổ nhiệm lần đầu là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền lần 

đầu tiên quyết định cử cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo hoặc quyết định 

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

 Bổ nhiệm lại là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm 

cán bộ, công chức lãnh đạo tiếp tục giữ chức vụ đang đảm nhiệm khi hết thời 

hạn bổ nhiệm. 
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 Miễn nhiệm là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết 

định thôi giữ chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức lãnh đạo khi chưa hết 

thời hạn bổ nhiệm. 

 Từ chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo tự nguyện xin thôi giữ chức 

vụ lãnh đạo khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm và được cơ quan có thẩm quyền 

đồng ý. 

 4.5. Đánh giá công chức 

 Đánh giá cán bộ công chức theo quy định hàng năm theo đúng Luật 

Cán bộ công chức nhằm tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện và thực hiện nghĩa vụ 

của cán bộ, công chức. 

  4.6. Viết tắt: 

- TCTK: Tổng cục Thống kê 

- CTK: Cục Thống kê 

- TCHC: Tổ chức - hành chính. 

- TCCB: Tổ chức cán bộ. 

- CBCC: Cán bộ công chức. 

 5. Nội dung quy trình 

     5.1. Tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ, công chức 

Bước Trình tự thực hiện 
Trách 

nhiệm 

Biểu 

mẫu/ 

Tài liệu 

B1 Xác định chỉ tiêu, tiêu chí tuyển dụng: 

        Căn cứ nhiệm vụ được giao, các phòng đề xuất 

nhu cầu tuyển dụng. Phòng TCHC tổng hợp và lập kế 

hoạch tuyển dụng trên cơ sở đề xuất của các phòng, đơn 

vị, rà soát và lập kế hoạch.  

        Tham mưu cho Lãnh đạo Cục xem xét ra quyết 

định tuyển dụng. 

Phòng 

TCHC 
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B2 Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ: 

        Khi có Thông báo tuyển dụng của Tổng cục Thống 

kê. Cục Thống kê Thông báo tuyển dụng công chức 

công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và ít nhất trên 2 số báo của địa phương. Cục 

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh đăng Thông  tin chi tiết của 

thông báo trên trang thông tin điện tử của trang thông 

tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh tại địa chỉ 

http://thongkehatinh.gov.vn; 

       Nghiên cứu hồ sơ, nhận hồ sơ theo Quy chế tiếp 

nhận, tuyển dụng cán bộ công chức của Cục Thống kê 

Hà Tĩnh. Loại trừ những hồ sơ không hợp lệ. 

       Hồ sơ tuyển dụng nộp trực tiếp (không nộp thay) 

tại phòng TCHC, khi nhận hồ sơ nhân viên phòng phải 

kiểm tra tất cả các thủ tục kèm theo và ghi vào phiếu 

biên nhận. Tiếp nhận hồ sơ được ghi phiếu nhận hồ sơ 

theo BM 06-01-01/01. 

Phòng 

TCHC, 

người 

được 

phân 

công tiếp 

nhận hồ 

sơ 

 

B3 
       Lập danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển gửi Tổng 

cục Thống kê theo quy định. 

Phòng 

TCHC 

 

B4 

Tổ chức thi tuyển công chức ngành Thống kê 

      Việc thi tuyển công chức đúng quy định của Hội 

đồng thi tuyển công chức của Tổng cục Thống kê. 

Hội đồng 

thi tuyển 

TCTK 

 

B5 Tuyển dụng công chức 

       Sau khi có kết quả trúng tuyển kỳ thi công chức 

của Hội đồng thi tuyển Tổng cục Thống kê. Cục Thống 

kê gửi thông báo đến các thí sinh trúng tuyển và đăng 

nguyên văn Thông báo trên trang điện tử của Cục 

Thống kê. 

        Cục trưởng Cục Thống kê giao cho trưởng phòng 

Tổ chức hành chính thực hiện thủ tục để hoàn thiện Hồ 

sơ tuyển dụng các thí sinh trúng tuyển vào Cục Thống 

kê theo quy định. 

        Tiếp nhận các bản sao các văn bằng, chứng chỉ và 

kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu vị trí 

tuyển dụng được cơ quan thẩm quyền chứng thực. Bằng 

tốt nghiệp đại học theo yêu cầu vị trí tuyển dụng; bằng 

thạc sỹ nếu có; phiếu điểm kết quat học tập; chứng chỉ 

ngoại ngữ; chứng chỉ tin học; giấy chứng nhận thuộc 

đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng.  

         Yêu cầu thí sinh xuất trình Bản chính để kiểm tra. 

Ngoài ra thí sinh nộp phiếu lý lịch Tư pháp nơi thường 

trú cấp và bản sao sổ bảo hiểm xã hội (nếu có). 

Phòng 

TCHC 

và Lãnh 

đạo Cục. 
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B6 Báo cáo kết quả tuyển dụng 

       Sau khi quyết định tuyển dụng vào ngành Thống kê 

Hà Tĩnh, lập báo cáo kết quả tuyển dụng về TCTK theo 

đúng quy định. 

       Bao gồm công văn đề nghị tuyển dụng và danh 

sách đề nghị xếp lương tập sự; Phiếu lý lịch tư pháp; 

Bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền chứng 

thực; Biên bản hoàn thiện hồ sơ. 

Phòng 

TCHC 

 

B7 Công chức tập sự 

        Công chức tập sự phải qua thời gian tập sự theo 

quy định, được cơ quan bố trí người hướng dẫn tập sự.  

        Hết thời gian tập sự, công chức phải hoàn thành 

báo cáo kết quả tập sự theo lĩnh vực được phân công, 

được người hướng dẫn và cơ quan xác nhận. Báo cáo 

tập sự phải được gửi về phòng TCHC và Hội đồng khoa 

học Cục Thống kê thẩm định đánh giá kết luận tiếp tục 

làm việc hay từ chối làm việc. 

Công 

chức tập 

sự 

 

B8        Nhận phản hồi và khắc phục (nếu có) 

       Các phản hồi được xử lý theo đúng trình tự cấp có 

thẩm quyền. 

Phòng 

TCHC 

 

B9        Lưu hồ sơ 

       Hồ sơ cán bộ công chức được lưu trữ theo Mục 7 

của Quy trình này. 

Phòng 

TCHC 

 

 

 5.2. Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức 

Bước Trình tự thực hiện 
Trách 

nhiệm 

Biểu 

mẫu/ Tài 

liệu 

1.  

Thông báo về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC 

          Hàng năm căn cứ vào nhu cầu và kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng CBCC, Phòng TCHC thông báo cho các 

đơn vị gửi biểu đăng ký nhu cầu  đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức của đơn vị trong năm tiếp theo vào 

ngày 05/10 hàng năm. 

Phòng 

TCHC 

 

2.  

Đăng ký cử CBCC tham gia  

         Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ các đơn vị lập 

danh sách cử cán tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng 

về chuyên môn nghiệp vụ gửi về phòng TCHC ngày 

15/10 hàng năm. 

Các 

đơn vị 

CTK 

tỉnh 
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Bước Trình tự thực hiện 
Trách 

nhiệm 

Biểu 

mẫu/ Tài 

liệu 

3.  

Tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, Xây dựng kế 

hoạch 

        Tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các đơn 

vị. trình lãnh đạo phê duyệt. 

        Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán 

bộ, công chức  

Phòng 

TCHC 

(Theo 

mẫu biểu 

gửi kèm 

công văn 

yêu cầu). 

4.  

Phê duyệt 

         Lãnh đạo Cục xem xét, phê duyệt nhu cầu đào 

tạo. 

Lãnh 

đạo Cục 

 

5.  

Lập danh sách và dự thảo quyết định cử cán bộ tham 

gia tập huấn 

        Căn cứ công văn mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng 

của cấp có thẩm quyền; phối hợp với các đơn vị để lập 

danh sách cán bộ tham dự học.  

Phòng 

TCHC 

Danh 

sách 

người 

được cử 

đi học 

6.         Lãnh đạo Cục phê duyệt quyết định cử cán bộ đi 

học. 

Lãnh 

đạo Cục 

 

7.  Đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng 

      Gửi danh sách cán bộ tham dự đào tạo, tập huấn về 

cơ sở đào tạo.  

Phòng 

TCHC 

 

8.  Thông báo cho cán bộ, công chức 

       Gửi quyết định và thông báo cho cá nhân,  đơn vị 

có cán bộ tham gia học tập. 

       Gửi Quyết định qua Hệ thống Quản lý văn bản và 

điều hành tác nghiệp Eoffice. 

Phòng 

TCHC 

 

9.  Theo dõi quá trình học tập của CBCC 

       Thường xuyên theo dõi quá trình học tập, bồi 

dưỡng của CBCC trong suốt thời gian học tập. 

Phòng 

TCHC 

 

10.  Tiếp nhận kết quả và cập nhật hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng 

        Tiếp nhận kết quả học tập, cập nhật hồ sơ cán bộ, 

công chức và lưu hồ sơ cán bộ.  

Phòng 

TCHC 

 

11.  Đánh giá kết quả hàng năm 

         Hàng năm sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đào 

tạo, bồi dưỡng. 

Phòng 

TCHC 
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5.3. Quy hoạch cán bộ 

Bước Trình tự thực hiện 
Trách 

nhiệm 

Biểu 

mẫu/ Tài 

liệu 

B1 

Chuẩn bị công tác quy hoạch; 

        Hàng năm sau khi có công văn hướng dẫn của 

Tổng cục về quy hoạch cán bộ.  

        Phòng TCHC có công văn hướng dẫn các đơn vị 

về công tác quy hoạch. 

       Tổ chức họp Ban lãnh đạo Cụcvà cấp ủy để rà soát, 

thống nhất danh sách nguồn giới thiệu đưa ra lấy phiếu 

tín nhiệm tại Hội nghị CBCC. 

 

Phòng 

TCHC; 

Lãnh đạo 

Cục 

 

 

 

B2 

Tổ chức Hội nghị CBCC tham gia bỏ phiếu giới  thiệu 

quy hoạch; 

        Đối với lãnh đạo Cục Thống kê: Công chức và 

người lao động hợp đồng theo Nghi định số 

68/2000/NĐ - CP của Chính phủ (nếu có) đủ 12 tháng 

trở lên tại cơ quan Cục Thống kê (trừ công chức tập sự) 

và Chi cục trưởng, phó chi cục trưởng Chi cục thống kê 

cấp huyện.  

        Đối với quy hoạch cấp Phòng và Chi cục: toàn thể 

công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ (nếu có) đủ 12 

tháng trở lên của Phòng, Chi cục trừ công chức, viên 

chức tập sự. Sau khi thực hiện bỏ phiếu xong, các đơn 

vị gửi toàn bộ phiếu, danh sách quy hoạch, biên bản và 

bản nhận xét đánh giá ưu nhược điểm và hướng đào tạo 

bồi dưỡng của từng công chức trong nguồn quy hoạch 

và lý do của từng công chức đưa ra ngoài nguồn quy 

hoạch về Phòng Tổ chức - hành chính theo quy định 

hàng năm. 

Lãnh đạo 

Cục; 

 

Lãnh đạo 

các Chi 

cục cấp 

huyện 

 

B3 

Hội nghị liên tịch giữa  tập thể lãnh đạo và cấp uỷ 

đơn vị. 

       Phân tích kết quả tổng hợp lấy phiếu tại bước 2; 

nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch 

theo phương thức bỏ phiếu kín. 

Lãnh đạo 

Cục 
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B4 

Trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt 

       Sau khi họp tập thể lãnh đạo. Phòng TCHC hoàn 

chỉnh  hồ sơ trình lãnh đạo tổng cục phê duyệt 

       - Hồ sơ phê duyệt đối với lãnh đạo Cục gồm: 

       -Tờ trình phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo 

quản lý; 

      - Bản nhận xét, đánh giá ưu nhược điểm, hưỡng đào 

tạo bồi dưỡng của lãnh đạo và cấp ủy đối với từng công 

chức trong nguồn quy hoạch của đơn vị; 

      - Danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ 

lãnh đạo quản lý cấp Cục. 

      - Hồ sơ phê duyệt đối với lãnh đạo phòng và tương 

đương gồm: 

      - Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh 

đạo quản lý cấp phòng và tương đương; 

      - Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp 

phòng và tương đương. 

Phòng 

TCHC; 

Lãnh đạo 

Cục 

Thống kê 

 

B5 

Thông báo quy hoạch, Lưu hồ sơ 

      Căn cứ phê duyệt quy hoạch cán bộ của Tổng cục, 

Phòng TCHC thông báo đến các đơn liên quan.  

     Lưu hồ sơ theo quy định tại phần 7 quy trình này. 

Phòng 

Tổ chức 

Hành 

chính 

 

 

5.4. Điều động, Luân chuyển cán bộ 

Bước Trình tự thực hiện 
Trách 

nhiệm 

Biểu 

mẫu/ 

Tài liệu 

B1 

Đề xuất chủ trương điều động:   

Trên cơ sở nhu cầu công tác và khả năng của công chức, 

phòng Tổ chức Hành chính lập tờ trình lãnh đạo đề xuất 

chủ trương điều động công chức. 

Phòng 

TCHC 

 

B2 

Phê duyệt chủ trưởng 

Cục trưởng tổ chức họp Ban lãnh đạo để xem xét và 

thống nhất phê duyệt chủ trương điều động đối với công 

chức lãnh đạo từ Phó Trưởng phòng, Phó Chi cục 

trưởng cấp huyện trở lên; phê duyệt chủ trương điều 

động đối với các đối tượng còn lại 

Ban lãnh 

đạo Cục 
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B3 

Phê duyệt quyết định 

 Cục trưởng gặp trực tiếp hoặc ủy quyền cho Trưởng 

phòng Tổ chức hành chính gặp gỡ trao đổi với công 

chức dự kiến điều động và thủ trưởng đơn vị nơi công 

chức đi và đến. 

Cục trưởng Quyết định điều động từng trường hợp cụ 

thể. Đối với công chức điều động là lãnh đạo thuộc diện 

phải lấy ý kiến cấp ủy Đảng ( cơ quan, địa phương) thì 

phải lấy ý kiến bằng văn bản trước khi ra Quyết định. 

Cục 

trưởng, 

Trưởng 

phòng 

TCHC 

 

B4 

Thông báo, Lưu hồ sơ 

Thông báo đến các đơn vị có liên quan và lưu trữ hồ sơ 

theo mục 7 quy trình 

Phòng 

TCHC 

 

            5.4.2. Quy trình luân phiên công việc 

Bước Trình tự thực hiện 
Trách 

nhiệm 

Biểu 

mẫu/ 

Tài liệu 

B1 

Lập kế hoạch luân phiên công việc: 

         Định kỳ hàng năm, thủ trưởng đơn vị trực tiếp 

quản lý, sử dụng công chức tiến hành lập kế hoạch luân 

phiên công việc đối với lãnh đạo là cấp phó và rà soát 

các đối tượng thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi 

vị trí công tác, lập kế hoạch theo mẫu quy định gửi 

Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp, báo cáo Cục 

trưởng. 

Trưởng 

phòng 

TCHC 

 

B2 

Phê duyệt kế hoạch: 

        Cục trưởng tổ chức họp Ban lãnh đạo để luân phiên 

công việc đối với lãnh đạo là Phó Cục trưởng và phê 

duyệt kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác. 

Lãnh đạo 

Cục 

 

B3 

Thực hiện kế hoạch: 

         Phòng Tổ chức-Hành chính thông báo danh sách 

công chức thuộc diện luân phiên công việc và chuyển 

đổi vị trí công tác đã được Cục trưởng phê duyệt đến 

các Cục phó, Trưởng phòng tại nơi có cán bộ luân phiên 

công việc để tổ chức thực hiện. 

         Các đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện. 

Lãnh đạo 

Cục; 

Trưởng 

phòng 

TCHC 
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B4  

Thông báo, lưu hồ sơ 

Thông báo đến các đơn vị có liên quan, lưu hồ sơ theo 

mục 7 quy trình. 

Phòng 

TCHC 

 

 

 5.5. Đánh giá Cán bộ, Công chức 

Bước Trình tự thực hiện 
Trách 

nhiệm 

Biểu mẫu/ 

Tài liệu 

B1 

Hướng dẫn các đơn vị đánh giá cán bộ, công chức. 

        Hàng năm căn cứ văn bản hướng dẫn các đơn vị 

đánh giá cán bộ, công chức của Tổng cục Thống kê, 

Phòng Tổ chức - Hành chính hướng dẫn các đơn vị 

thực hiện việc đánh giá cán bộ công chức. 

Phòng 

TCHC 

Theo quy 

định văn 

bản hướng 

dẫn 

B2 

Các đơn vị tổ chức đánh giá cán bộ công chức và 

người lao động tự đánh giá vào phiếu đánh giá cán 

bộ công chức theo quy định các nội dung sau đây: 

 Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước;  

 Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong 

và lề lối làm việc;  

 Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 

 Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;  

 Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện 

nhiệm vụ;  

 Thái độ phục vụ nhân dân. 

Các công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn 

được đánh giá theo các nội dung sau đây: 

  Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

được giao lãnh đạo, quản lý; 

 Năng lực lãnh đạo, quản lý; 

 Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức. 

Lãnh đạo; 

cán bộ, 

công chức 

và người 

lao động 

 

Thực hiện 

theo mẫu 

phiếu quy 

định chung 

của ngành 

B3 

Cá nhân mỗi CBCC đọc bản tự nhận xét, đánh giá 

phân loại. Tập thể đơn vị bỏ phiếu tín nhiệm cho tất 

cả CBCC trong đơn vị. 

      Hàng năm các đơn vị tổ chức họp tổng kết cuối 

năm, mỗi CBCC tự kiểm điểm; Tập thể đơn vị đóng 

góp ý kiến, đánh giá và ghi ý kiến nhận xét của đơn 

vị, và cá nhân CBCC tiếp thu ý kiến, bổ sung vào Bản 

tự nhận xét, đánh giá của CBCC theo nguyên tắc đa 

số. 

Tập thể 

đơn vị nơi 

cán bộ, 

công chức, 

người lao 

động làm 

việc 

Thực hiện 

theo mẫu 

phiếu quy 

định chung 

của ngành 
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Thẩm quyền đánh giá, phân loại công chức 

     Tổng cục trưởng nhận xét đối với Cục trưởng; 

      Đối với Phó Cục trưởng, Trưởng phòng, Chi cục 

trưởng: Do Cục trưởng phụ trách trực tiếp thì ghi 

“Cục trưởng phụ trách” mục 2 phần III và Cục 

trưởng nhận xét, ký tại phần IV. 

       Đối với Trưởng phòng, Chi cục trưởng: Do Phó 

Cục trưởng phụ trách trực tiếp thì nhận xét và ký tên, 

ghi rõ họ tênvào mục 2 phần III và Cục trưởng nhận 

xét, ký tại phần IV. 

       Đối với Phó Trưởng phòng, Phó Chi cục trưởng 

trở xuống: Trưởng phòng và Chi cục trưởng nhận xét 

và ký tên, ghi rõ họ tênvào mục 2 phần III và Cục 

trưởng nhận xét, ký tại phần IV. 

       Hồ sơ gửi bằng văn bản giấy về Cục Thống kê 

(qua Phòng Tổ chức - Hành chính) và gửi bản file qua 

địa chỉ email chậm nhất ngày 30/10 hàng năm, gồm 

01 bản, cụ thể: Tờ trình; trích biên bản họp; Phiếu 

đánh giá, phân loại và bản nhận xét cấp ủy của các 

đồng chí lãnh đạo đơn vị. 

B4 

Đánh giá, xếp loại cho các chức danh thủ trưởng 

các đơn vị 

       Sau khi tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ công 

chức và người lao động; Lãnh đạo Cục và HĐ thi đua 

khen thưởng Cục tổ chức họp để tiến hành đánh giá, 

bình bầu, xếp loại cán bộ công chức và người lao 

động trong phạm vi toàn thể cơ quan, thời gian hoàn 

thành trước ngày 05/11. 

Lãnh đạo 

Cục; Hội 

đồng 

TĐKT 

Cục 

 

B5 

Tổng hợp Báo cáo gửi Tổng cục và Thông báo kết 

quả đánh giá của CBCC cho từng đơn vị. 

       Căn cứ vào kết quả bình bầu, đánh giá, phân loại, 

Phòng TCHC tổng hợp, lập hồ sơ đánh giá CBCC gửi 

Tổng cục và thông báo kết quả đánh giá phân loại đến 

toàn thể cán bộ cong chức và người lao động trong cơ 

quan được biết. 

Phòng 

TCHC 
 

B6 

Họp cán bộ chủ chốt bỏ phiếu tín nhiệm phân loại 

cho Ban Lãnh đạo Cục. 

     Ban lãnh đạo Cục họp bỏ phiếu tín nhiệm phân loại 

theo quy định. 

LĐ Cục; 

Trưởng 

phòng 

TCHC 
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B7 

Giải quyết khiếu nại của CBCC theo thẩm quyền 

       Khiếu nại về nhận xét đánh giá:  

       Cán bộ, công chức và người lao động có quyền 

khiếu nại, trình bày ý kiến, bảo lưu và báo cáo lên cấp 

trên những vấn đề không tán thành về nhận xét, đánh 

giá đối với bản thân mình nhưng phải chấp hành ý kiến 

kết luận của cơ quan quản lý có thẩm quyền (theo phân 

cấp quản lý công chức); 

        Giải quyết khiếu nại: 

        Nếu có khiếu nại về đánh giá cán bộ, công chức 

và người lao động thì Lãnh đạo Cục có trách nhiệm 

xem xét, kết luận và thông báo đến người khiếu nại. 

Lãnh đạo 

Cục 

Thống kê 

Hồ sơ đánh 

giá CBCC; 

Đơn khiếu 

nại. 

B8 

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại 

       Sau cuộc họp đánh giá phân loại công chức phòng 

TCHC tham mưu Lãnh đạo Cục ra quyết định phân 

loại  CBCC và người lao động hàng năm gửi Tổng 

cục Thống kê (qua Vụ Tổ chức cán bộ) thông báo kết 

quả đánh giá tới từng cán bộ, công chức biết. 

      Trưởng phòng TCHC cập nhập vào chương trình 

phần mềm Thi đua khen thưởng hàng năm theo quy 

định. 

Lãnh đạo 

cục 

Hồ sơ đánh 

giá CBCC. 

 

B9 
Lưu hồ sơ 

Theo mục 7 quy trình. 

Phòng 

TCHC 
 

 

6. Biểu mẫu 

Theo chế độ biểu mẫu báo cáo về công tác tổ chức cán bộ của Tổng cục 

Thống kê. 

7. Hồ sơ lưu 

TT Tên tài liệu được lưu trữ 

1 Hồ sơ cán bộ. 

2 Phần mềm quản lý Hồ sơ cán bộ. 

3 Các quy chế, quy định về công tác cán bộ. 

Các hồ sơ thực hiện quy trình này được lưu trữ tối thiểu 05 năm tại Phòng 

TCHC, hết thời hạn trên chuyển bộ phận lưu trữ cơ quan theo Quy định tại 

Quyếtđịnh số 556/QĐ-TCTK ngày 04/10/2012 của Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Thống kêvà Quy trình Văn thư, lưu trữ QT/TCHC-01 của CTK Hà Tĩnh.  
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