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THÔNG BÁO 

 Về việc lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ  

Phó Chánh Thanh tra huyện Văn Quan 
 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Hướng dẫn số 91/HD-SNV ngày 20/5/2016 của Sở Nội vụ hướng dẫn 

trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo và viên chức quản 

lý; 

Thực hiện Hướng dẫn số 55-HD/HU ngày 01/4/2019 của Huyện ủy Văn 

Quan hướng dẫn hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển giới thiệu, 

ứng cử, quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp 

thực hiện lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh Thanh tra huyện đối 

với: bà Liễu Kim Chiến, Phó Chánh Thanh tra huyện 

1. Thanh tra huyện, Chuẩn bị các văn bản. 

2.1 Hồ sơ bổ nhiệm lại  

a) Tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại; 

b) Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức trong thời hạn bổ nhiệm theo mẫu 

4a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 

18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, do cá nhân tự khai, được cơ quan, đơn vị xác 

nhận kèm theo bản photo văn bằng, chứng chỉ (nếu có); 

c) Bản tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, 

công chức trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;  

 d) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tổng hợp 

kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền (theo phân cấp quản lý cán bộ) trong thời 

gian cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 

đ) Nhận xét của cấp ủy nơi công chức công tác trong cả nhiệm kỳ bổ nhiệm 

(chi bộ cơ sở tại thời điểm đề nghị) 

e) Biên bản hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm; 

g) Sơ yếu lý lịch mẫu 2C/TCTW-98 (tại thời điểm đề nghị); 

h) Bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định (tại thời điểm đề nghị); 

i) Bổ sung bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực (nếu có thay đổi); 

k) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp 

2.2. Thời gian thực hiện:  Ngày 26  tháng 11 năm 2019. 



2.3. Địa điểm: Thanh tra huyện Văn Quan. 

2.4. Các văn bản: Phiếu lấy ý kiến bổ nhiệm lại, Biên bản bàn giao phiếu 

2. Thành phần: 

- Mời đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Mời đại diện Lãnh đạo chi bộ Thanh tra – Tư pháp; 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo và một công chức Phòng Nội vụ; 

- Toàn thể cán bộ, công chức của Thanh tra huyện . 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để cơ quan, đơn vị phối hợp tiến hành 

quy trình lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện 

hành./.   

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Ban Tổ chức HU; 

- Chi bộ Thanh tra – TP; 

- Phòng Nội vụ; 
- Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
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