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QUYET D!NH 
Vê cong tác luãn chuyên các chfrc danh lãnh do, quail 1 

tii Tong cong ty Bão dam an toàn hang hal mien Nam 

HO! DONG THANH VIEN 
TONG CONG TY BAO DAM AN TOAN HANG HA! MIEN NAM 

Can cu Quy djnh s 98/QD/TW ngây 07/10/20 17 cüa B ChInh trj v luãn 
chuyên can b; 

Can cur Quyêt djnh s 1099/QD-BGTVT ngây 27/5/20 11 cüa Bô trixâng B 
Giao thông van  tãi ye vic thành 1p Cong ty mc - Tong cong ty Bâo dam an 
toàn hang hái mien Nam; 

Can cur Quyt djnh s 1629/QD-BGTVT ngây 26/5/20 16 cüa B twang B 
Giao thông 4n tài ye vic phé duyt Diêu 1 to chüc và ho?t dng cüa Tng 
cong ty Bâo darn an toàn hang hài mien Narn; 

Can cur Quy djnh s 163-Qdi/BCSD ngày 22/4/20 19 cüa Ban Can sir Dàng 
Bô Giao thông van  tái quy djnh v cOng tác luân chuyên can b dôi vói CC Co.  
quan, don vi,  doanh nghip thuc Bô Giao thông van  tãi; 

Can ci Cong van s 356-CV/DU, ngày 06/11/20 19 cüa Ban Thuông vu 
Dãng üy Tong cong ty Báo darn an toàn hang hãi mien Narn ye vic tMng nht 
thông qua các van bàn quy djnh v cong tác can b; 

Can c1r Nghj quy& s 128/NQ-HDTV ngày 04/12/2019 cüa Hi dng 
thành viên Tng cong ty Bão dam an toàn hang hãi mien Narn ye vic thng 
nhât thông qua các van bn quy djnh ye cong tác can b; 

Theo d nghj cüa Tru&ng phông TCLD-TL Tong cong ty, 

QUYET D!NH 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy etjnh i' cong tác luân 
c/zuyèiz các clzá'c dan/i lan/i 4zo, quân Ij"  ti Tong cong ty Báo dam an toàn 
hang hái rnin Narn. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc ké tr ngày k. 

Các quy djnh tnrc day trái vói quy djnh tai  Quyt djnh nay du bãi bO. 

Trong qua trInh thirc hin Quy djnh nay s duçc süa dOi, b sung hoàn 
thian cho phü hçip vói yOu cu thirc t cüa Tng cong ty. 

Diu 3. Thành viên Hi dng thành viOn, Tng Giárn d&, các Phó Tong 
giám dc, K toán truäng, Chánh Van phông, Twang CáC Phông, Ban, Tram, 
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Chi nhánh Tng cong ty; Giárn dc các don vj hch toán phii thuc; Chü tjch, 

Giáin dc, Kiêrn soát viên các cOng ty TNHH MTV thuc Tng cOng ty; Ngui 

di din phn vn nhà rnthc tai  các cOng ty cô phân Co vn gop cüa lông cong 

ty Báo darn an toàn hang hái rninarn can cir phm vi nhirn v11 chju trách 

nhirn thi hành Quyt djnh nay.!. 

No'! ,zhu;z: 
- Nhix diu 3; 

- Dàng üy Tong cong ty (b/c); 

- Kim soát viên Tng cong ty; 

- CD, DTN Tng cOng ty; 
- Các cty c phii có vn cüa Tng cty; 
- tPublic, Website Tong cOng ty; 
- Liru: VT, P.TCLDTL(3). 



BØ GIAO THONG VAIN  TA! 
TONG CONG TY BAO I)AM 

AN TOAN HANG HA! MIEN NAM 

CQNG HOA xA HQI CHU NGH!A VITNAM 
Dc Ip - Ttr do - Hanh  phüc 

QUYDTNH 
V cong tác luãn chuyn can b ti Tong cong ty 

Bão dam an toàn hang hãi mien Nam 
(Ban hành theo Quyet djnh so: 3Y34 /QD-TCT BDATFIHMN, ngàydOtháng/2nam 2019 

cña Hi dOng thành vien Tong cong ly Báo dam an toàn hang hal mien Narn,) 

Chuong I 
QUY D!NH  CHUNG 

.A A Dieu 1. Mjc dich, yeu cau 

1. Quy dlnh  nay, quy djnh v cong tác luân chuyn can b tai  Tng cong ty 
Bâo dam an toàn hang hâi min Narn (g9i tt là Tng cong ty). 

2. Thrc hin có hiu qua các chü tnrclng, nghj quyt cüa Dãng v cong tác can 
b và luân chuyn can b, gop ph.n xây drng cti ngt can b Tng cOng ty ngang 
tam nhim v1i trong trng giai don. 

3. Ei mâi mnh m cong tác luân chuyn can b, bào dam dan chü khách 
quan, cong khai, minh bach,  cong b.ng; ngän chn tiêu cic, tham nhng, li Ich 
nhóm, quan h dông h9, than quen. 

4. Bâo dam thrc hin chü truang dào tao,  bi dng toàn din và sü ding co 
hiu qua di ngü can bO; tao diu  kiin  cho can b tré, có trin vng, can b trong 
quy hoach duqc rèn luyn th%rc tin, tao  ngun can b lâu dài, nht là can b lãnh 
dao chü ch& tai  Tng cong ty. 

5. K& hçip luãn chuyn vâi diu dng, b tn hçip 1 di ngü can b trong toàn 
Tng cong ty, th.ng cung can b cho nhing don vj có thu cu, khc phiic tInh 
trng nth thira, noi thiu và ciic b, khép kin trong cong tác can b. 

6. Thc hin chü tnrcing luãn chuyn can b kt hqp cht ch vth b trI can b 
khOng gitt chic vi qua hai nhim k' lien tip. 

Diu 2. Quan dim, nguyen tc 

1. Cong tác luãn chuy&i can b phâi ctt dixâi sr lãnh dao  thtr&ng xuyên, trirc 
tip, toàn din cüa Dãng üy Tng cOng ty và cp üy dãng các c.p, các tp th länh 
dao; bão dam nguyen tAc tp trung dan chü, phát huy vai trà, trách nhim ciia t.p 
th lnh dao  và ngithi dung du, giài quyt mi quan h gitta luãn chuyn vth n 
djnh và xay drng di ngü can bO chuyên sâu; via coi tr9ng dáp 1rng yêu cu thim 
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vi cong tác, vira coi tr9ng rnc dIch bM duOng, rên 1uyn can bO, chu.n bj di ngü 

can b k can. 

2. Luân chuyn can b phãi darn bào tong th, dng b, lien thông, thi.rông 

xuyen, lien tic, có luân chuyn d9c, luân chuyn ngang gifla các dan vj trong lông 

cOng ty, phài gn kt cht chë vói quy hoich, dào t?o,  bi duOng, dánh giá, sp xp, 

b6 trI, sir ding can b. 

3. B trI can dOi, hài hàa gilra luân chuyên can b vó.i vic phát triên ngun 

can bô tai ch. Nói chung, chi luân chuyên can b là ngi.thi giü chirc vi lãnh dao, 

quán l, khOng luân chuyên chuyên viên lam cOng tác chuyên rnôn, nghip v11. 

KhOng luân chuyn, diu dng nhü'ng tnthng h9p bj kS'  lu.t, näng 1irc yêu, uy tIn 

giâm sit, không có trin v9ng phát trin len cci quan cap trén. 

4. Can b luân chuyn phài là can b trong quy hoach, Co triên vng phát trin; 

có phârn chit chinh trj, dao  due, Ii sang và nãng 1irc cong tác t&, quan tam 11ra 

ch9n, phát trin can b tré có nàng 1irc ni tri. 

5. Vic luân chuyn can b phâi có k hoach ci the và có l trInh tirng buOc 

thirc hin, có Co ch, chInh sách dng b, thng nht d t?o  môi tri.rng, diu kin 

cho can b luân chuyn phát huy nãng hrc, s& trlxOng, chuyên môn, rèn luyn, tIch 

Iüy kinh nghim thirc tin, dng thOi, có quy djnh quân l, giám sat di v&i can b 
luân chuyn. 

6. Viêc xern xét b trI, phân cong can bt sau luân chuyn phãi can cir vào yêu 

cu nhiêrn vi, tInh hInh tic t, k& qua thrc hin nhirn vi cüa don vj gn vói 

trách nhim cá nhân cüa can b duqc luân chuyn và kt qua nhn xét dánh giá di 

vói can b luân chuyn. 

Diêu 3. Giãi thIch tir nglF 

1. Luân chuyn can b là vic cir cO thi han  can b có näng hrc, triên vçng, 
trong quy hoach hoc can b dä giü chuc vi lãnh dao,  quân 1 02 nhirn kS'  lien 

tiêp tlr Tong cong ty v don vj hoc nguçic Iai;  ho.c giCta các dcin vj ngang cap 

theo k hoch luân chuyê'n dã duc cp có thrn quyn phê duyt. 

2. Diu dng can b là vic phân cOng, b trI, chuyn dôi vj trI cong tác có 

thai han  hoc khOng xác djnh thi han  dM vói can b trong Tong cong ty (khOng 

phân bit giQ chuc vii hoc không giU chuc vii) theo quy djnh cfia Dàng, Nba ni.thc 
và yëu cu cOng tác cüa co quan cO thâm quyn. 

3. can b gi chüc vii không qua 02 nhirn kS'  lien tip dtrqc hiu là khOng 

gitt rnt chüc vii cp tnrOng (dM vai chüc danh b nhirn) lien tiic 02 nhim kS' a 
cüng rnt don vj. 
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4. Dan vj nai di: Dan vj có can b diicic ci:r di luân chuyn. 

5. Don vj noi den: Dan vj tip nh.n can b luân chuyn. 

6. Dan vj trirc thuc: Bao grn các dan vj hach  toán phii thuc, Chi nhánh, 
van phông dai  din cüa Tng cong ty. 

7. Cong ty con: Là cong ty TNHIH MTV do Tong cong ty nm giU 100% vn 
diu 1, cong ty c phn do Tng cong ty nrn giü trên 50% vn diu I. 

8. Ciirn tr Lãnh dao,  quân 1: Danh tir chung dung dê chi các chüc danh thrgc 
b nhirn t1r cp phông nghip v11 cüa dan vj tth len. 

Chu'ong II 

QUY D!NH CU THE 

Diu 4. Phm vi, dôi tu'qng, chfrc danh luân chuyên 

1.Pharnvi: 

a) Luan chuyen gnxa cac Phong, Ban nghiçp vi tham mìxu giup vic cua Tong
,
,/ 

cOngty; 

b) Luân chuyn tr các Phông, Ban nghip vçi, tharn rnuu giüp vic cüa Tng 
cOng ty xung dan vj tr1rc thuc, cong ty con thuc Tang cOng ty hoc ngucc 1i. 

c) Luân chuyên giüa các dan vj ngang cap. 

d) Vic luân chuyn can b theo k hoach cüa B GTVT sê thrc hin theo 
yêu câu, huóng dn riêng cüa B GTVT dôi vOi tmg tru&ng hçip c11 th. 

2. Dôi tl.rQng: 

a) Luân chuytn d dào tao,  bi du0ng: Can b có nàng 1irc, trin v9ng phát 
trin, trong quy hoach cüa Tng cong ty. 

b) Luân chuyn d thirc hin chü truong can b không giü chüc vçi qua 02 
nhim k' lien tip tai  Tng cong ty, don vj: 

- Can b dà giü chirc vi dü 02 nhim kS' lien tiêp tai  Tong cong ty thuc các 

tru?ing h9p pháp 1u.t quy djnh không dugc giU qua 02 nhim k' lien tip: 

+ Chü tjch, thành viên Hi dng thành viên, Kirn soát viên, Tong giárn dôc 
Tng cOng ty (thirc hin thea K hoach cüa B Giao thông 4n tãi). 

+ Chü tch, Kirn soát viên các Cong ty TNHH MTV thuc Tong cOng ty. 

+ Ngu?i dai  din ph.n vn chuyên trách Nhà nuó'c cüa Tong cong ty tai  cong 
ty c ph.n. 
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- Can b dã giü chirc vi cp tru&ng dü 02 nhim kS' lien tip ti các phông, 
ban nghip vi1 (hotc tuung di.rang) Tong cong ty vã dan vj: 

+ K toán truâng, Trung phông TCLD-TL, Tru&ng phOng Kinh tê - Ké 

hoach lông cong ty. 

+ Giárn dc Ban Quân 1 dir an hang hãi min Nam. 

+ Giám dc, Truâng phông Tài chInh k toán các don vj hach  toán phii thuc 

Tong cong ty. 

+ Giárn dc, K toán tr110ng các cong ty TNHH MTV thuc Tong cong ty. 

- Can b giü chi:rc vi dü 02 nhirn kS'  lien tip tai  Tng cOng ty, các don vj 

thuc các tr1thng hçp khác (bao gm cá cp phó): Can cr vào tInh hInh thirc tê và 

yêu c.0 cong vic, d.p có thArn quyn b nhim can b xem xét, quyt djnh vic 

luân chuyn, diu dng, b nhirn 'ai  di vi tmg truông h9p cii th cho phü h9p. 

Trurng hcip can b d.p phó th.rçc b nhirn lai  nhim kS'  thir 03 thI phâi diu chinE 
phân cong linh vrc phii trách di vâi can b do. 

3. Trnông hcip cii the: 

a) Di vâi các can b thuc di tugng nêu tai  diem b Khoân 2 Diêu nay: 

- Nu con thai gian cong tác dn thai dim dü tui nghi huu tr 08 näm tr& len 
thi thirc hin quy trInh luân chuyn d g.n vâi cong tác dào tao,  bi di.rô'ng, rèn 
1uyn, thi.r thách, tao  ngun can b. 

- Nu cOn thai gian cong tác dn thai dim dü tui nghi h.ru dithi 08 näm thI 

thrc hin quy trInh diu dng b nhim can b theo quy djnh. 

b) Di vOi các can b thuc di tilçmg nêu tai dirn b Khoán 2 Diu nay thuc 

các truOTig h9p pháp lut quy djnh không ducic giQ qua 02 nhim k' lien tip: 

Trtrmg hçTp dã gii~ chüc v1i dü 02 nhim kS'  lien tip, nu khOng duçc luân chuyên 
hoc diu dng ma tip tilc cong tác tai  don vj thI së không giü chrc vi dang dam 
nhiêrn. 

4. Chirc danh b trI luân chuyn: 

a) Can b dã giü chüc vii cp tru&ng 02 nhim kS'  lien tiic khi luân chuyên 

chü yu b trI lam c.p tru&ng don vj cüng d.p hoc tuong tuong, nu khOng có v 
trI tuong throng thI b trI lam cp phó. 

b) Can b tré luân chuyn d dào tao,  rén luyn chü yu b tn lam c.p phó. 

c) Tru&ng hcip khác do cAp có thAm quyn xem xét, quyêt djnh. 
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Diu 5. Diu kin, tiêu chuân 

1. Co 1p trlx&ng, tu tLr&ng chInh trj vQng yang, phrn chit dao  dirc t&; Co 

nàng hrc và trin v9ng phát trin; v Co bàn dáp rng tiêu chuân, tiêu chI chirc danh 
luân chuyn theo quy djnh. 

2. Co quy hoch (di v9i can b tré luân chuyn dê dào tao, ièn luyn) có 
trInh d chuyên môn, dü sirc khOe cong tác. 

3. Can b luân chuyn phâi cOn thOi gian cong tác It nht 02 nhirn kS'  tInh t1r 
th&i dim di luãn chuyn. Tnthng hqp khác do cp cO thm quyn xem xét, quyt 
djnh theo khoàn 3 Diu 4 quy djnh nay. 

.A A A Dieu 6. Tham quyen, trach nhiçm 

1. Thrn quyn: Thrc hin theo quy djnh v phân cp quãn 19 can b nhu sau: 

a) Trung hp can b luân chuyn và chüc vii luân chuyên do cüng 1 cp 
quân 19, b nhim thI cp do phê duyt k hoach  luân chuyn và ra quy& djnh luãn 
chuyn b nhim di vOi can b luân chuyn (vI dii: Luân chuyn Truâng phOng A 
sang Truâng phOng B trong cüng 1 don vi). 

b) Tnrmg hcrp don vj noi di là cp trên cüa don vj noi dn và chüc v Juan 
chuyn thuc thrn quyn don vj nai dn b nhim (vI di: Luân chuyn Phó 
tru&ng phOng thuc Tong cong ty ye lam Phó Giám doe cong ty TNHH MTV 
thuc Tng cong ty): Cp có thm quyn quãn 19 can b cüa don vj noi di phê 
duyt k hoach luân chuyn và ra quyt djnh luân chuyn, cp có thAm quyn b 
nhim cüa don vj noi dn ra quyt djnh tip nh.n, b nhirn di vâi can b luân 
chuyn. 

c) TruOng h9p don vj noi dn là co quan c.p trên cüa don vj noi di (luân 
chuyn ti'.r don vj cp duó'i len don vj d.p trên, vi dr: Luân chuyn Phó Giám dc 

don vj hach  toán phi thuc len lam Phó Truâng phOng nghip vii Tng cong ty): 
C.p có thm quyn b nhim cüa don vj noi dn phê duyt k hoach  luân chuyn 

và ra quyt djnh luân chuyn b nhim di vâi can b luân chuyn. 

2. Trách nhiêm: 

a) C.p có thm quyn quyt djnh luân chuyn can b: Lãnh dao  xãy dirng k 

hoach luân chuyn; thirc hin quy trmnh, thu t171c bâo darn dan chü, cOng khai, mirth 

bach, kirn tra, giárn sat, xir 11 vi pham, quân 19, dánh giá, nh.n xét, b tn, phân 
cong cong tác di v&i can b sau luân chuyn, so kit, thng kêt cOng tác luân 
chuyn can bt. 

b) Don vj noi di: Nhn xét dánh giá, d xut can b luân chuyên; phi hqp yi 
don vj, t chüc lien quan trong cong tác quãn 19, giám sat và giü rnôi lien h 
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thuông xuyên vói can b luân chuyn, có trách nhirn tip nh.n, b trI hoc d 
xut b trI cong tác di vói can b sau luân chuyn. 

c) Dan vj nai dn: Chp hành nghiêrn tüc quyt djnh v luân chuyên can b 
cüa c.p có thãrn quyn, phân cong cong tác, t?o  mOi tr1.rng và diu kin thun igi 
d can b luân chuyn phát huy näng hrc, sâ tnthng, quân 1, dánh giá can b trong 

thôi gian luân chuyn, phôi hçip vói các co quan lien quan d xut phuang an b trI, 
sü diving can b sau luân chuyn. 

d) Can b luãn chuyn: Chp hành quyt djnh luân chuyn,nghiêrn tüc thrc 
hin các quy djnh, quy ch, phân cOng cüa cap có th.rn quyên, dun vj noi di, noi 

dn, tu duo'ng, rèn luyên, n 1irc d hoàn thành t& nhim vii dixçic giao, chju sr 
kirn tra, giám sat, báo cáo djnh kS'  hoc dt xut theo yêu cAu cüa Co quan quãn 1, 
giü mi lien h vói co quan ncii di, co quan tharn mru v cong tác nhân sir. 

d) To chirc tham m.ru v cOng tác nhân sir: Chü trI, phôi hcrp vâi các dan vj 
lien quan tham mlxu xay dirng k ho?ch luân chuyn, nh.n xét, dánh giá, d xut 
b trI, s.p xp can b trix&c và sau luân chuyn, tham muu so kt, tng kt v cong 
tác Juan chuyn can b. 

e) Các dun vj, t chirc lien quan: Tham gia thâm djnh nhân sir luân chuyên 
theo chirc näng, nhim vii, phi hçip vi t chirc tham mini v cOng tác nhân sr 
trong kim tra, giárn sat và phuung an b trI, sp xp can b sau luân chuyn. 

Diêu 7. K hoch, quy trInh, h so luân chuyên can bi 

1. Kê hoach: 

K hoch luân chuyn can b do c.p có thrn quyn quy& djnh luân chuyn 
can b, t cht'rc xay drng và phê duyt, trong do phâi nêu rô các ni dung co bàn: 
Miic dIch, nguyen tc luân chuyn, nhu cu, vi trI luân chuyn, hInh thüc luân 
chuyn, dun vj Juan chuyn, th&i hn luân chuyn, ca ch, chInh sách can thit báo 
darn thirc hin, dr kin phirang an b trI can b sau luân chuyn vâ các van d 
khác có lien quan. 

Trên co s& k hoch, 1p danh sách can b Juan chuyn và nêu bin pháp thirc 
hin cii th di vâi tuxng can b. 

2. Quy trInh; 

TO chi'rc tham rnuu v cOng tác tO chrc can b cOa cap có thârn quyn quyêt 

djnh luân chuyn, chü tn, tham miru to chirc thirc hin các bithc sau: 

Bu&c 1: Djnh kS'  và can cü quy ho?ch can b, nhu c.0 cOng tác, tiên hành rà 
soát, dánh giá dôi ngü can bô thuc thrn quyn quán l, xây dirng ké ho?ch luân 
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chuyên, trInh cp có thâm quyên xem xét, phê duyt lam chü trtrang to chüc thirc 
hiên. 

Bu'óc 2: Can cir vào k hoach luân chuyn dã dupe phé duyt: 

- Lp danh sách các tnthng hc)p git chi:rc vii cp trnâng lien tiic 02 nhirn k5' 

tai mt don vj và các di tupng khác thuc din luân chuyn, dir kin noi dn. 

- Thông báo dê các don vj d xut nhân sir trong quy hoch cüa dun vj dé luân 
chuyn phiic vi cong tác dâo to, rèn 1uyn. 

Bu'óc 3: Tng hçp d xut cüa các do'n vi, rà soát diu kin, tiêu chuân, djr 
kin, don vj, chüc danh và nhân sir luân chuyn, báo cáo cp có thârn quyên xin 
chü tri.rong thirc hin quy trInh luân chuyn hoc diu dng. Trung hçxp Iuân 
chuyn së thirc hin tip các buOc 4, 5. Tnring hçp diu dng së thrc hin quy 
trInh theo quy djnh v diu dng b nhim. 

Bu'ó'c 4: 

- T chtrc xin kin các don vj, t chüc có lien quan: 

+ Giri van bàn trao di vâi tp th lãnh do và c.p üy noi di, noi dn v dir 
kin don vj, ehüc danh và nhân sr luân chuyn. 

+ Gfri van bàn 1.y kin cüa Ban Thu&ng vi c.p Uy Dáng cp trên trirc tip 
cüa cp üy Dãng don vj noi dn theo quy ch phi hcip cong tác (nu co) nêu nhân 

sr ducic luân chuyn b nhim giü chirc v cp tnrng, cp phó cüa don vj noi dn. 

+ Giri van bàn 1y kin nh.n xét, dánh giá di vó'i nhân sir cüa Ban Thu&ng 
vii cap üy cap trên tr?c tip cüa cp üy dun vj noi di nu nhân sr duçc Iuân chuyên 
dang giQ chirc vv cp tru1ng, d.p phó cüa don vi,  van bàn gcri cp üy có thârn 

quyn d nghj kt 1u.n v tiêu chun chInh trj d& véd nhân sir theo quy djnh 126 
cüa Dàng, van bàn xin " kin các don vj, t chirc lien quan nhu quy trInh b nhim 
cánbô. 

+ Tng hçip kt qua th.m djnh và trao di vói can b dir kin luân chuyn. 

- Hu&ng din can bô duc luân chuyên hoàn thin h so cá nhân theo quy djnh, 
don vj noi di hoàn thin các h so d nghj luân chuyn can b theo quy djnh. 

- Tharn mixu cho cp có thm quyn luân chuyn can b t chirc gp gO can 
b dixçc luân chuyn d quán trit miic dIch, yêu c.0 luân chuyn, dng thi, nrn 
bt tam tix, nguyen vong và xác djnh trách nhim di vi can b luân chuyên. 

Bu'óc 5: Hoân thin h so d nghj luân chuyn can b, lam Th trInh trinh cap 

có thrn quyn xern xét, quyt djnh luân chuyn và chi do th chirc thirc hin (cong 

b quyt djnh, chi dao  b nhim, bu cir vâ các cong vic cn thit khác). 

3. H so luân chuyn can b (tuong 1mg vói các buóc cüa quy trInh): 
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a) Tô trInh cüa t chüc tharn rnru v cong tác nhân sr ca cp có thrn quyn 
luãn chuyên v kt qua t1c hin quy trInh luân chuyn t?i  (buc 5); 

b) Kê hoch luân chuyn (ti buóc 1); 

c) Van bàn d xut nhân sir luân chuyn cüa don vj kern theo nhn xét, dánh 

giá, thrn djnh cüa cp üy và tp the lành do dôi v&i nhân sir (tii bithc 2); 

d) Van bàn cüa cp có th.rn quyn dng chü chuang luân chuyn (tai buâc 
3); 

d) Van bàn nhn xét, dánh giá ciia Ban Thu&ng v cp üy cp trên doT! vj nai 

di và các don vi,  t chirc lien quan (tai bisóc 4); 

e) kin cüa Ban Thi.r&ng v cAp üy cap trén don vj nai den (ti biirc 4); 

g) Kêt 1un v tiêu chuân chInh trj cüa cAp üy có thArn quyn (t?i bu&c 4); 

h) Van bàn trao &M cüa don vi nai di và nai dn (t?i b'irâc 4); 

i) Biên bàn lam vic cüa cAp có thArn quyn Iuân chuyn can b vOi can b 
luân chuyn (tai bithc 4); 

k) Ho so cá nhân: 

- So yu l lich cá nhân ('theo máu 2C-BNV/2008 cüa Bó Ni Vy); 

- Bàn t1r nhn xét, dánh giá; 

- Bàn kê khai tài san theo quy djnh; 

- Bàn nhn xét dánh giá cüa cAp üy, dja phi.rong n0i Cu trü; 

- Bàn sao cong chirng van b.ng, chirng chi: Bang dai  hçc, trên di h9c (tnrmg 
hçrp van bng do co sâ giáo diic nuâc ngoài cAp phài diicic cong nhn cüa Ciic quân 
1 chAt lugng Bô GD&DT theo quy djnh), 1 lun chInh trj, ngoai ngü, tin h9c, 
quân l nhà nurc và các van b.ng chrng chi chuyên mon nghip vi khác theo tiêu 
chuAn cüa chirc danh luân chuyn. 

Diu 8. Thôi gian luãn chuyn 

Thôi gian luân chuyn di vth mt chrc danh (trr chüc danh kiêm nhirn) 
tInh theo thi gian b nhirn. Trong tnthng hcip cv the, cap có thâm quyên có th 
quyt djnh thii gian luân chuyn ngAn han, nhung không duOi 03 näm (36 tháng). 
Trung hçip dc bit do cAp có thArn quyn quyêt djnh. 

Diu 9. Nhn xét, dánh giá di vói can b Iuãn chuyên 

1. CAp üy,t chirc dãng và tp th lành do noi di có trách nhim nhn xét, 
dánh giá ye phâm chat do dirc, lôi song; näng lirc cOng tác và uy tin; qua trInh 
cOng tác và uu, khuyt diem cüa can b, CAp ày Dâng có thâm quyên kt 1un v 
tiêu chuAn chInh trj theo Quy djnh s 126-QD-TW ngáy 28/02/20 18 cüa B ChInh 
trj, báo cáo có thArn quyn xem xét, quyt djnh luân chuyn can b. 
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2. Djnh k' 6 tháng, hang nãrn hoc dt xut theo yêu cu ciia cAp có thAm 
quy&n, cAp üy, $p th lânh dao dn vj noi dn tin hãnh nhn xét, dánh giá can b 
luân chuyn theo quy djnh hin hânh, báo cáo cAp có thArn quyn theo quy djnh. 

3. Nhân xét, dánh giá khi h& thai gian luân chuyn 

a) Can b tir kim dirn v qua trinh cong tác trong thai gian luân chuyn. 

b) Ban thu'ông vi cAp üy, tp th lãnh do don vj nai dn nhn xét, dánh giá 
can b trong thôi gian cOng tác ti dan vj. 

c) CAp có thArn quyn quyt djnh Iuân chuyn nhn xét, danE giá v can b 
luân chuyn. 

4. CAp üy, tQp th lanE do don vi chju trách nhirn tnthc cAp có thArn quyn 
v nhn xét, dánh giá vá kt 1u.n cüa rnInh di vOi can b Iuân chuyn. 

Diu 10. Nguyen tAc b trI can b sau luân chuyn 

Vic xern xét b trI, phân cOng can b sau luân chuyn phâi can ci.ir vào yêu 
cAu nhirn vii, tInE hInh thrc t, k& qua thirc hin nhirn vçt chInh trj don vj gAn 
vó'i trách nhim cá nhân cüa can b thrçic luân chuyn và kt qua nhn xét, dánh 
giácánb. NGHI 

Nguyen tAc b trI can b sau luân chuyn thrc hin theo quy dnh t?i  K& lu.n 
s 24-KL/TW ngày 15/12/20 17 cüa B ChInh trj, vOi các ni dung ca bàn nhu sau: 

1. Tip tVc  phan công, b trI chirc vii dang darn nhirn i dan vj noi dn di 
v1i nhCtng trung hçip có nguyen vng & 1i hoc don vi noi dn chua có ca câu 
nhân sir thay th, hoc chuyn di don vj khác có nhu cu d xuât. 

2. Phân công, b trI chrc v theo quy hoch hoc tu'ong throng: Can b hoàn 
thành tht nhirn vi trâ len, dáp irng tiêu chuAn, diu kin bô nhim và thai gian 
luân chuyn theo quy dinh; nu don vj nai di can co cAu, s luçng theo quy djnh 
và có nhu cAu d xuAt thI xem xét, phân công, b trI theo chirc danh quy hoch. 
Tri.thng h9p don vj khác có thu cAu d xuAt thI có th xem xét, phan cOng, b trI 
chirc vi tuang throng chc danE quy hoach hoc chüc vit tu'ong throng truóc khi 
luân chuyn. 

3. B tn tth 1i chrc vi dã dam nhirn truâc khi luân chuyn hoc chüc v1i 

tuang throng: Can b hoàn thành t& nhim vii tr& len, có nguyen v9ng tr& li don 
vi noi di, nhung don vj fbi di chiia Co co cAu, s lugng chüc danE theo quy hoch 
hoàc chua có thu cAu, thI truóc mt bi trI tr0 lai chüc vçi dã darn thim truó'c khi 
luân chuyn hoc chirc vii tuang throng; khi có Ca cAu, s li.rgng chirc danh theo 

quy hoach, don vi có nhu cAu d xuAt và can b dáp irng thrçc tiêu chuAn, diu kin 
b nhim theo quy djnh thI se xem xét theo quy djnh. 
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4. B trI chrc vi thp han chüc danh luân chuyn: Can b không hoàn thành 

nhiém viii hotc bj k' 1ut thI xern xét, b trI chirc vi1 thp hoii chüc danh darn 
nhirn trisâc khi luân chuyn. 

5. Can b Iuân chuyên &rgc xem xét, b trI cong tác phãi có thi gian luãn 
chuyn It nht 36 tháng di vi mt chrc danh; trirng hqp dc bit hoc qua tui 
b nhirn không qua 06 tháng do yu to khách quan, c.p có thrn quyn sê xern xét, 
quyt djnh di vói t1rng tru?rng h9p ci the. 

6. Quy trInh b trI can b sau luân chuyên thirc hin theo quy djnh hin hành 

v bi nhim, diu dng, b nhirn 1i can b; trong do d.p có thm quyn quyêt 
djnh cn 1y kin cüa dan vj nai can b cong tác truóc khi luân chuyn, xác minh 
nhüng vn d imi phát sinh (nu co). 

Diéu 11. Chê d, chInh sách di vri can b Juan chuyn 

1. Thirc hiên ch d, chInh sách d& v1i can b luân chuyn: Bão luu chê d, 
phi cp trách nhim di vri can b luân chuyén nu chrc danh luân chuyên Co ch 
d, phii cAp trách nhim thAp hcm. 

2. Can b luân chuyn có thânh tIch dc bit xuAt sac (co sang kiên, san phâm 
cong tác cii th hiu qua thit thirc duçxc cAp có thAm quyn cong nhn ho.c lânh 
do dan vj nai dn có sr phát trin dt phá, vuclt bc di.rcic cAp có thAm quyn dánh 
giá cao) duçc Un tiên khi xem xét b trI cong tác sau luân chuyên. 

Diu 12. Kim tra, giám sat và xtr Ii vi phm 

CAp üy, tp the lânh d?o  các don vj lânh dao,  chi do cong tác kirn tra, giám 
sat cong tác luân chuyn can b theo quy djnh, d xuAt khen thi.r&ng, biêu throng 
di vri nhung nai lam tt và có bin pháp chAn chinh, xir Ii vâi nhüng t chi'rc, cá 
nhân vi phm. 

Chtro'ng III 

TO CH1C THIIC HIJN 

Diêu 13. TO chfrc thu'c hin 

1. Can cir quy djnh cüa B Giao thông 4n tâi và quy djnh nay, iãnh do và 
cAp üy các don vj có trách nhirn c th hóa thành quy djnh ni b cüa don vj mInh 
cho phü hçip vói yêu cAu nhirn vi và tInh hInh thçrc tin, bâo dam không thrçc trai 
vói quy djnh nêu trên. 

2. PhOng T6 chUc can b Lao dng tin luong Tng cOng ty chü tn, huOng 
din, don dc, kim tra, giám sat vic thirc hin cong tác luân chuyn can b. 

3. bô nhOng quy ctjnh tnrrc day cüa Tong cOng ty v cong tác Iuân 
chuyn can b không phü hçip vri quy djnh nay. 
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4. Trong qua trInh thrc hin, nu có vlx&ng rnc, các dan vj can kjp thi phán 
ánh v Tong cong ty (qua Phông TCLDTL Tng cong ty) d duc hu'&ig dan, giâi 
quyêt. .4-::::- 

TM. HOI DONG THANH VIEN 
.  TRACH HDTV 
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