
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI NAM 
TiNH BA R!A  - VUNG TAU Dc Ip  - Tir do - Hnh phüc 

S6: '/QD-UBND Ba Rja — Ving Tàu, ngày O3 tháng näm 2019 

QUYET DNH 
V viêc cong bDanh micthü tiic hành chInh mó'i ban hành và bãi ho thO 
tic hanh chinh Iinh vyc Cong chu'c, vien chirc thu9c tham quyen giai quyet 

cOa S& Ni vi tinh Ba RIa  — Vüng Tàu 

CHU TECH UY BAN NHAN DAN T!NH BA R!A — VUNG TAU 

Can cir Lut T chüc ChInh quyn dja phizing ngày 19/6/2015; 

Can cr Nghj djnh s 63/201 OIND-CP ngày 08/6/2010 cOa ChInh phO v 
kiêm soát thu tc hành chInh; Nghj djnh so 48/2013/ND-CP ngày 14/5/2013 cüa 
ChInh phü süa dôi, bô sung mt so diêu cOa các nghj djnh lien quan den kiêm 
soát thu tiic hành chiiih; Nghj djnh 92/2017/ND-CP ngày 07/8/2017 cüa 
Chinh phU si:ra dôi, bô sung mt so diêu cOa Nghj djnh lien quan den kiêm soát 
thu tic hành chIth; 

Can cü Thông tu si 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cUa B trithng, 
Chu nhim Van phông Chinh phü hixàng dan ye nghip vii Kiêm soát Thu tiic 
hành chInh; 

Can cii Quyt djnh s 546/QD-BNV ngày 12/7/2019 cüa B trtrmg B 
Ni vii ye vic Cong bô thu tiic hành chInh ye linh v1rc cong chirc, viên chirc 
thuc phm vi chirc näng quãn 1 cüa B Ni vv; 

Xét d nghj cüa Giám dc Sâ Ni vi ti T trInh s  3S  /TTr-SNV ngày 
.2./. .&  ./2019, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay Danh miic 09 thu t1ic hành 
chInh mi ban hành ye linh virc cong chuc, viên chic thuc thâm quyên giãi 
quyêt cüa So Ni vi tinh Ba Rja-Vüng Tàu. 

Bãi bO 10 thu tic hành chInh v linh vrc cong chirc, viên chi'rc thuc 
phm vi chüc näng, quãn 1 cUa sO Ni vi1 ban hành theo Quyêt djnh so 19/QD-
UBND ngày 05/01/2017 cüa Chu tjch Uy ban nhân dan tinh ye vic cOng bô thu 
t'ic hành chInh chuãn hóa linh vijc ni vii thuc phm vi chuc näng quán l' cOa 
S&Nivii. 

Ni dung chi tit cOa thO tc hành chInh duqc ban hành kern theo Quyt 
djnh so 546/QD-BNV ngày 12/7/20 19 cOa B thrOng B Ni vii ye vic cong bô 
thu tiic hành chInh ye linh virc cOng chirc, viên chuc thuc phm vi chi'rc näng 
quân 1 cüa B Ni vu. 
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KT.CHU TICH 
CHUTCH 

Giao Giám dc So Ni vii chju trách nhim v hInh thüc, ni dung cong 
khai thu t%lc hành chInh theo dung quy djnh dôi vOi nhCtng thu ti1c hành chInh 
thuc thâm quyên tiêp nhn, giâi quyêt cüa don vj mInh. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1iic thi hành ké tr ngày k. 

Quyt djnh và Danh mlic kern theo drçc dang tâi trên Cng thông tin din 
tir cüa tinh Ba Rja — VQng Tàu, dja chi: http:!/www.baria-vungtau.gov.vn  

Diu 3. Chánh Van phông Üy ban nhân dan tinh; Giám dc các SO; Thu 
truOng các ban, ngành thuc Uy ban nhân dan tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan 
các huyn, thj xã, thânh phô và các to chirc, cá nhân có lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Ncrinhn: 
- Nhu Diêu 3; 
-BNiv(b/c); 
- C%ic KSTTHC-Vän phOng ChInh pht:i (b/c); 
- TTr Tinh Uy, TTr HDND tinh (b/c); 
- UB MTTQ VN tinh; 
- Báo BRVT, Dài PITH tinh; 
- Trung tam Cong báo tin hQc tinh; 
-SNivi; 
- B phn TN&TKQ tp trung cap tinh; 
- Ltru: VT. P.NC7 

Nguyn Thanh TIIi1I 
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DANH MUC  THU  TUC  HANH CHiNH THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET 
CUA SO NQI VJ T!NH BA R!A-VUNG  TAU 

km theo Quylt a'jnh sd /QD-UBND ngày O5 tháng , nám 2019 caa CIu tjch Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vz7ng Tàu,) 

C THU TUC  HANH CH!NH Mfl BAN HANH 

u..Pêthü tic 
hanh chInh 

Thô'i hn giãi quyt 
D!a diem 

thrc 
hiên 

Cách 
thfrc thrc 

hién 
Phi, 1 phi Can cfr pháp I Ghi chü 

I. Linh virc Cong chó'c 

- Thô'i gian tip nhân hI so' 
và trã kt qua: Các ngây lam 
vic trong tun tir th hai 

a) PhI dir thi 
tuyên cong 
chirc: 

- Lut Can b, cong 
chrc S 22/2008/QH12 
ngày 13/11/2008 cüa 

Nhng ni dung 
con lai cüa 

thu sáu (BuM sang tr 7 gic 30 HI so' - Duâi 100 Quôc hi nithc Cong 
TTHC thuc hiên 

dn 12 giO 00, bui chiu tir 13 dlTo'c flop thI sinh müc hOa xã hi chü nghia 
Vit Nam; theo Quyêt djnh 

gRi 00 dn 16 gii 30), trü ngày theo mt thu 500.000 s 546/QD-BNV 
l. Bô phn trong cãc 

phiro'ng 

dng/thI 
sinMn dr 

- Nghj djnh So 
24/2010/ND-CF ngày ngày 12/7/2019 

Thu tic thi 
- ThO. gian gial quyt: Tiêp 

nhân và thuc sau 
thi; 15/3/20 10 cüa Chinh cüa B truâng 

Bô Ni V11 ye 
tuyn cong + Thñ hn nhn Phiu däng 1Y Trá kt day: - Ti 100 dn phü quy djnh v tuyn 

chirc dir tuyn cüa ngi.r&i däng k dir qua t1 duói 500 thI di1ng, sir ding và quân vic cong b thu 

tuyn là 30 ngày tü ngày trung p 
- True sinh mirc thu cOng chüc; tue hành chInh 

thông báo tuyên ding cong tinh tiêp; 400.000 - Nghj djnh s ye 11th virc cOng 
khai trên phumg tin thông tin 
dii chüng, trén trang thông tin - Gi:ii qua dng/thI 

sinhIl.n dix 
93/2010/ND-CF ngày 
31/8/2010 cüa ChInh 

chirc, viên chCrc 
thuc phm vi 

din ttr cüa co quan cO thm 
quyn tuyM diing cOng chL'rc. 

+ Chm nht là 05 ngày lam 
vic truuc ngày t chuc thi 
tuyn hotc xét tuyên, co quan 

duong 
btru din; 

thi; 

- Tü 500 thl 
sinh tri len 
muc thu 
300.000 

phü süa di môt s diu 
cüa Nghj djnh s 
24/201 0/ND-CP; 

- Nghi djnh s 
161/2018/ND-CF ngày 

chirc näng quân 
1 cüa Bô Ni 
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có th.m quyên tuyên diing 
cong chirc phãi 1p danh sách 
ngz1i có dü diu kin dr tuyên 
và niêm yet cong khai tti trii si 
lam vlçc cua cc quan. 

• 
+ Trumig hp to chuc thi vong 
1 tren glay: 

dông/thI 
sinhllân dir 
thi. 

b) Phüc 
khão: 
.i u.uuu 
uongloal tn!. 

29/11/2018 cña ChInh 
phü sira doi, bô sung 
mt sO quy djnh ye 
tuyén ding cong chüc, 
vien chuc, nang ngch 
cong chüc, thàng hang 
. , vien chisc va thiic hien • • 

che dç hqp dong mt so 
• Chrn nhât là 15 ngày loai cong vic trong co 

sau ngày két thüc thi vông 1 quan hành chInh nhà 
phâi hoàn thành vic châm thi nithc, dcn vi sir nghip 
vOng 1; cong lap; 

• Chm nht là 05 ngày - Thông tu s 
lam vic sau ngày két thüc V1C 13/2010/TT-BNV ngày 
chm thi vông 1 phái cOng bô 30/12/2010 cüa Bô 
két qua diem thi dê thI sinh dir trithng B Ni vii quy 
thi biêt và thông báo vic nhn ctjnh chi tiêt môt so 
dGn phüc kháo trong thii han  15 diêu ye tuyên diing và 
ngày ké tir ngày thông báo kêt nâng ngch cOng chirc 
qua diem thi trên cOng thông tin cüa Nghi djnh sO 
din tCr cüa Ca quan có thâm 24/201 0/ND-CP; 
quyén tuyên diing cong chrc; - Thông tu s 
Trir&ng hçip có dan phüc khâo 05/201 2/TT-BNV ngày 
thI chrn nhât là 15 ngày sau 24/10/2012 cüa Bô 
ngày hêt thi han  nhn dan tnrrng Bô Ni vi sra 
phüc khâo phâi hoãn thành vic dOi, bô sung mt sO 
châm phiic khào và cong bô kêt diêu cüa Thông tx so 
qua châm phüc khào de thI sinh 13/201 O/TT-BNV ngày 
di,r thi duqc biêt. 30/12/20 10 cüa Bô 

• Can cü vào diu kiin tnrâng Bô Ni vi quy 

thirc tin trong qua trInh t chüc dnh chi tiet m9t so 



chm thi, ngu&i dCrng du cc 
quan có thâm quyên tuyên dtng 
quyt djnh kéo dài th&i han  thirc 
hin các cong vic quy djnh tai 
diem nay nhizng không qua 15 
ngày. 

- Chm nht là 05 ngày lam 

diu v tuyn dicing và 
nâng ngch cong chüc 
cüa Nghj djnh s 
24/201 0/ND-CP ngày 
15/3/2010 cüa ChInh 
phü quy djnh v tuyên 
diing, si'r ding và quán 

vic sau ngày kt thüc vic 1 cong chüc; 

châm thi vông 1 theo quy djnh, - Thông tix s 
ngithi dirng dAu Ca quan Co 03/2015/TT-BNV ngày 
thâm quyên tuyén dung phái 10/3/2015 cCia Bô 
thông báo triu tp thI sinh dr tn.r&ng B Ni vi sira 
thi vOng 2. di, bô sung Diêu 9 

- Chm nht là 15 ngày sau Thông tu so 

ngày thông báo triu tp thI 13/2010/TT-BNV ngày 

sinh &rçlc tham dir vOng 2 thI 30/12/2010 cüa B 

phâi tin hành t chirc thi vOng tru&ng B Ni vii quy 

2. dinh chi tit môt so 
diêu ye tuyên diing và 

- Thi hn chm flhât là 10 nâng ngch cOng chtrc 
ngày sau ngày t chrc chm thi cüa Nghj djnh s 
xong, Hi dOng tuyn ding 24/2010/ND-CP ngày 
phài báo cáo nguii dfrng du 15/3/2010 cüa Chinh 
ca quan có thâm quyên tuyên phü quy djnh v tuyn 
dçing cong chi'ic két qua thi ditng, sü diing và quân 
tuyên dê xem xét, quyét d!fl11 1 cong chirc; 
cong nhn kt qua. 

- Thông tu sO 
- Thii han  chm nhat là 10 03/201 9/TT-BNV ngày 
ngày sau ngày nhn duçic báo 14/5/2019 cüa Bô 
cáo kt qua vOng 2 cüa Hi tnr&ng B Ni vi stra 
dng tuyên diing hoc cUa b dM, b sung mt s quy 
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phn tham m.ru v th chirc can djnh v tuyn diing 
b trong tnr1ng hçip không 
thành 1p Hi dng tuyên ding, 
co quan có thm quyên tuyên 

cong chirc, viên chi'rc, 
nâng ngch cong chüc, 
thang hang chüc danh 

di1ng cOng chrc phái niêm yt nghê nghip viên chüc 
cong khai kt qua thi tuyên, 
danh sách dir kiên ngithi tthng 

và thrc hin ché d hçp 
dng mt s loii cOng 

tuyén ti tri s& lam vic Va trén ViC trong CO quan 
trang thông tin din ti:r cüa co 
quan có thm quyn tuyn 

hành chInh nhà nurc, 
don vj sir nghip cOng 

diing cong chüc; gi:ri thông báo l.p; 
kêt qua thi tuyn bang van bàn - Thông ti..r s 
tâi nguôi dir tuyn theo dja chi 1 1/2014/TT-BNV ngày 
ma ngu?ii dir tuyên dâ dàng k. 09/10/20 14 cüa Bô 
- Thii htn 15 ngày k tir ngày tru1ng B Ni vii quy 
niêm yt cOng khai kt qua djnh chüc danh, ma so 

vông 2, ngithi dir tuyên có ngch và tiéu chu.n 
quyên gi:ri don dê nghj phüc nghip v1j chuyên mon 
khão kêt qua trong tnthng hqp các ngtch cOng chüc 
thi vông 2 bng hInh thirc thi chuyên ngành hành 
vik Ngithi dirng du co quan chmnh. 
Co thâm quyn myn diing - Thông ti.r s 
cOng chirc có trách nhim to 05/2017/TT-BNV ngày 
chüc chm phüc kháo và cong 15/8/2017 cüa Bô 
b kt qua chm phOc khao trung B Ni viii süa 
chm nhât là 15 ngày sau ngày di, bt sung mtt s 
ht thOri han  nhn don phüc diu cüa Thông tu s 
kháo. 1 1/2014/TT-BNV ngày 
- Trong thii han  15 ngày, ké tü 09/10/2014 và Thông 
ngày có quyt djnh phê duyt tu s 13/2010/TT-BNV 
kêt qua tuyên diving cOa co quan ngày 30/12/20 10 cña 
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quân 1 cong chüc, ngi.rYi drng Bô trithng Bô Ni vi 
dâu co quan có thâm quyén ye tiéu chuân nghip viii 
tuyên ding cong chirc phâi gui chuyên mOn, bô nhim 
thông báo cong nhn kêt qua ngch và xêp kong dOi 
trüng tuyén bang van ban ti vài các ngch cong 
nguôri dij tuyên theo dja chi ma chrc chuyên ngành 
ngixi dir tuyên dã däng k hành chInh và vic to 

- Trong thyi han  30 ngày, k tü chirc thi nâng ngch 

ngày nhn duqc thông báo cong chrc. 

cOng nhn kêt qua trüng tuyên - Thông tu so 
cüa Co quan có thâm quyên 22812016/TT-BTC 
tuyên diing cOng chi'rc, ngu&i ngày 11/11/2016 cüa 
trüng tuyên phâi den co quan B tnrmg B Tài chInh 
có thâm quyên tuyên diing quy djnh müc thu, ché 
cong chüc dé hoàn thin ho so d thu, np, quãn 1 va 
dir tuyên. Ho sci di,r tuyên phãi sà dicing phi dr tuyén 
duçic bô sung dé hoàn thin ding, dir thi nâng 
truóc khi k quyêt djnh tuyên ngch, thàng hang cOng 
diing. chüc, viên chüc; 

- Thi han  xin gia hn hoàn 
thiên ho so nêu có 1 do chính 
dáng, không qua 15 ngày, kê tü 
ngày hêt thii han  hoân thin ho 
so dr tuyên theo quy djnh; 

- Sau khi ngiiâi trüng tuyn 
hoàn thin dü ho so dir tuyên 
theo quy djnh, trong thai han 
15 ngày, ngu?ii dtrng dâu Co 
quan có thâm quyên tuyén 
diing cong chuc phâi ra quyêt 
djnh tuyên diing dôi v&i ngutYi 
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trüng tuyên. 

2 
Thu tc xét 
tuyn cong 
chirc 

- Thôi gian tip nhân ho scr 
và trã kt qua: Các ngày lam 
vic trong tun tt'r thu hai dn 
thr sáu (Bui sang tr 7 giO' 30 
dn 12 già 00, bu,i chiu tir 13 
gii 00 dn 16 gi 30), trü ngày 
ii 

- ThO'i gian giai quyet: 

+ Thii han  nhn Phiu dang k 
dir tuyn cüa ngu?ñ dang k dir 
tuyên là 30 ngày k tr ngày 
thông báo tuyên ding cong 
khai trên phucing tin thông tin 
dai chüng, trên trang thông tin 
din ti'r cüa cci quan có thm 
quyn tuyn diing cong chi'rc. 

+ Chm nht là 05 ngày lam 
vic truóc ngày t chcrc xét 
tuyM, c quan cO th.m quyn 
tuyên di1ng cong chirc phãi lap 
danh sách nguâi CO dñ diêu 
kin dir tuyên Va niêm yet cong 
khai tai tn sâ lam viêc cüa ca 
quan 

+ Thai han  chm nhât là 05 
ngày lam vc sau n$ày kt 
thüc vic kiêm tra diêu kin, 
tiêu chun cüa ngräi dr tuyên 

Bô phn 
Tiêp 
nhn va 
Trã kt 
qua t.p 
trung cap 
tinh 

H so' 
d.ro'c flP 

theo mt 
trong các 
phwrng 
thfrc sau 
day: 

- Trrc 
tip; 

- Gcri qua 
diRng 
bixu diên; 

a) PhI dir 
tuyên Cong 
chüc: 

- Dimi 100 
thI sinh mirc 
thu 500.000 
dng/thI 
sinh1ln dtr 
thi; 

- Th 100 ri 
dithi 500 thl 
sinh müc thu 
400.000 
dng/thI 
sinhlthn dr 
thi; 

- Tir 500 thI 
sinh tth len 
ml'rc thu 
300.000 
dng/thI 
sinhI1n dr 
thi. 

b) Phüc 
khão: 
150.000 
dng/bài thi. 

- Luât Can bô, cong 
chrc so 22/2008/QH12 
ngày 13/11/2008 cüa 
Quôc hi nithc Cong 
bOa xã hi chü nghia 
Vit Nam; 

- Nghi djnh ° 
24/201 0/ND-CP ngày 
15/3/20 10 cüa Chinh 
phü quy djnh v tuyn 
diing, sir ding va quãn 
1 cong chirc; 

- Nghj djnh s 
93/2O1OIND-CP ngày 
3 1/8/2010 cUa Chinh 
phü s1ra di mt s diu 
cua Nghj djnh s 
24/2010/ND-CP; 

- Nghj djnh s 
161/20181ND-CP ngày 
29/11/2018 cüa ChInh 
phü sua di, b sung 
mtt s quy djnh ye 
tuyên diing cong chuc, 
viên chuc, nâng ngch 
cOng chuc, thàng hang 
viên chüc và thirc hin 
ch d hcip dng mt SO 
ba1 cong vic trong cci 

Nhüng ni dung 
con lai cüa 
TTHC thirc hiên 
theo Quyt djnh 
s 546/QD-BNV 
ngày 12/7/2019 
cUa B tnthng 
Bô Ni vi1 v 
ViçC cong b6 thO 
tiic hành chinh 
v linh vrc cOng 
chirc, viên chirc 
thuc phm vi 
chrc nàng quãn 
i cüa Bô Nôi 



tai vông 1, ngràri dirng du ca 
quan có thãm quyén tuyn 
d%lng phài thông báo triu tp 
thI sinh d%r phOng vn vèng 2. 

quan hành chInh nba 
nii&c, &m vi sir nghip 
cong Ip; 

- Thông tu so 
+ Thii han  chm nhât là 15 13/201 0/TT-BNV ngày 
ngày sau ngày thông báo triu 30/12/2010 cüa Bt 
tp thi sinh duqc tham dir vông truông Bô Ni vi quy 
2 thI phâi tiên hành to chirc djnh chi tit mt s 
phOng vn vông 2. diu v tuyn diing và 

+ Thyi han  châm nht là 10 nâng ngch cong chirc 

ngày sau ngàyt chtrc chm thi cüa Nghj djnh s 

xong, Hi dông tuyn diing 24/2010/ND-CP; 

phâi báo cáo ngis?ñ di'rng du - Thông iir s 
ccr quan có thâm quyn tuyên 05/201 2/TT-BNV ngày 
ding cOng chtrc kt qua xét 24/10/20 12 cüa Bô 
tuyên d xem xét, quyt djnh tru&ng B Ni vii st'ra 
cong nhn kt qua. di, b sung mt s 

+ Thyi han  châm nht là 10 diu cüa Thông tu s 

ngày sau ngày nhn dixçvc báo 13/201 0/TT-BNV ngày 

cáo kt qua vông 2 cüa Hi 30/12/2010 cüa Bô 

dng tuyên diing hoc cüa b truâng Bô Ni v1i quy 

ph.n tham mru ye to chrc can djnh chi tit mt so 

b trong tru&ng hçip khOng diu v tuyn diing và 

thành 1p Hi dng tuyn diing, 
cor quan có thm quyôn tuyên 

nâng ngch cong chüc 
cüa Nghj djnh s 

diing cOng chirc phãi niêm t 24/2010/ND-CP ngày 

cong khai kt qua xét tuyên, 
danh sách dir kiên ngui trting 

15/3/2010 cüa ChInh 
phü quy djnh v tuyn 

tuyn tai tru s& lam viêc và trên diing, si~ dicing và quân 

trang thông tin din tir cüa l cong chirc; 

quan có thm quyên tuyên 
- 

- Thông tu s 
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ding cong chüc; gri thông báo 
kêt qua xét tuyên bang van bàn 
tói ngrM di,r tuyn theo dja chi 
ma nguYi dir tuyên dà dàng k. 

+ Th?ii han  15 ngày k ti'r ngày 

03/2015/TT-BNV ngày 
10/3/2015 cüa Bô 
tru&ng Bô Ni vi süa 
di, b sung Diu 9 
Thông t.r s 

niêm yt cong khai kk qua 13/2010/TT-BNV ngày 

vông 2, ngl1ii c1r tuyn có 30/12/2010 cüa Bô 

quyên gri &in dé nghj phüc truâng Bô Ni vi quy 

khào két qua trong tru&ng hçip dj1h chi tit mt so 

thi yang 2 quy ctjnh tai khoân 2 diêu v tuyn ding và 

Diu 8 Nghj djnh nay bang nâng ngch cong chirc 

hInh thüc thi vjk Ngithi drng cüa Nghj djnh s 

du co quan có thâm quyn 24/201 0/ND-CP ngày 

tuyn ding cong chtrc Co trách 15/3/2010 cüa ChInh 

nhim to chüc chm phüc kiâo phü quy djnh v tuyn 

và cOng b kt qua chm phOc diing, si'r diing và quân 

khão chtm nht là 15 ngày sau 1 cOng chirc; 

ngày ht th?ñ han  nhn dan - Thông tu s 
phüc khào. 03/2019/TT-BNV ngày 

+ Trong thyi han  15 ngày, kê 14/5/2019 cüa B 

tü ngày cO quyt djnh phê trithn B Ni v s1a 

duyt kêt qua tuyn ding cüa di, bô sung mt sO quy 

ca quan quân 1 cOng chirc, 
ngithi dirng c1u Co quan có 
thâm quyên tuyn diing cOng 
chrc phãi gui thông báo cOng 

djnh v tuyên ding 
cong chirc, viên chüc, 
nâng ngch cOng chtrc, 
thang hang chirc danh 

nhn két qua trüng tuyn bang nghê nghip vién chrc 

van bàn tài ngithi dir tuyn và thirc hin,chê d hçip 

theo dja chi ma ngtthi dir tuyn dng mt so l°ai cong 

dã dang 

+ Trong then han  30 ngày, k 

vic trong Co quan 
hành chInh nba niiOc, 
dan vj sr nghip cOng 



tü ngày nhn dirçc thông báo 
Cong nhn kêt qua trüng tuyén 

1 p; 

- Thông tu s 
cüa co quan có thm quyên 1 1/2014/TT-BNV ngày 
tuyn ding cong chüc, ngxôi 09/10/2014 cüa Bô 
trüng tuyén phái dn Co quan tnràng B Ni vii quy 
có thm quyên tuyên ding dinh chrc danh, ma sO 
cong chIrc dê hoàn thin ho SO ngach và tiéu chun 
dr tuyn. H so d? tuyn phãi nghip vi chuyên mon 
duçic bô sung d hoân thin các ngch cong chrc 
truâc khi k quyt djnh tuyén chuyên ngành hành 
ding. chInh. 
+ Thii han  xin gia han  hoàn - Thông tr s 
thin h so nu có 1 do chInh 05/201 7/TT-BNV ngày 
dáng, không qua 15 ngày, k tü 15/8/2017 cüa B 
ngày ht thii han  hoãn thin h tnr&ng B Ni vi scra 
so dr tuyn theo quy dnh. di, bê sung mt s 
+ Sau khi ngithi tthng tuyn diu cüa Thông tt.r 
hoàn thin dü h so dr tuyên 11/201 4/TT-BNV ngày 
theo quy djnh, trong thii htn 09/10/2014 và Thông 
15 ngày, ngu&i dirng dâU co tix sO 13/201 0/TT-BNV 
quan có thâm quyên tuyn ngày 30/12/2010 cüa 
dicing cOng chirc phái ra quyét Bô tnr&ng Bô NOi  vt 
djnh tuyén dicing dOi vâi ngrYi ye tiêu chuân nghip vii 
trüng tuyn. chuyén môn, bô nhim 

ngch và xp luong di 
vâi các ngch cOng 
chirc chuyén ngành 
hành chInh vâ viêc t 
chtrc thi nâng ngch 
cong chüc. 

- Thông tu so 
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228/201 6/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 cüa 
BtnrângBTàicMth 
quy djnh mirc thu, ch 
d thu, np, quãn 1 và 
sü diing phi di,r tuyn 
diing, dir thi nâng 
ngch, thang hung cong 
chrc, viên chrc. 

- Thôi gian tip nhn h so' HI so' - Lut Can b, cong Nhirng ni dung 
và trã kt qua: Các ngày lam du'çrc flop chüc SO 22/2008/QH1 2 con lai cüa 
vic trong tun tr thr hai dn theo mt ngày 13/11/2008 cua TTHC thtxc hiên 
thu sáu (Bui sang tü 7 gi& 30 
dn 12 gi& 00, bui chiu tir 13 
gi 00 dn 16 gR 30), trr ngày 
1. 

trong các 
phtro'ng 
thuc sau 
day: 

Quôc hi rnthc Cong 
hOa xã hôi chü nghia 
Viêt Nam; 

- Nghj djnh sO 
24/201 0/ND-CF ngày 

theo Quyêt dnh 
so 546/QD-BNV 
ngày 12/7/2019 
cüa B trtr&ng 

- Thai gian giãi quyt: Bô phn Qua 15/3/20 10 cüa ChInh Bô Ni V1 V 
Thu ti'c tiêp + Thyi gian Sà Ni vu thâm Tip dix&ng phü quy djnh v tuyn viéc cOng bô thu 
nhân CC djnh va có van bàn trá 1i nu nhn Va 

COng van dung, sfr diing và quãn tiic hành chinh trithng hqç dc 
bit trong h so không dü diu kin trInh Trâ k& 

tp qua 

Không quy 
djnh 

1 cong chtrc; v linh virc cong 

tuyên ding UBND tinh: Trong thi han  07 
trung cap 

- Nghj dnh s chüc, viên chüc 
cong chirc ngày, k tir khi nhn h 

tinh 
93/201 0/ND-CP ngày thuc phm vi 

nghj tip nhn khOng qua thi 
tuyên do Co quan, don vj tip 
nhn cong chüc d ,h. 

31/8/2010 cüa ChInh 
phü süa dM mt s6 diu 
cüa Nghj djnh s 

chCrc nàng quán 
l cüa Bô Nôi 

+ Thri gian Si Ni vi thâm 
djnh trInh UBND tinh: Trong 
th?ñ hn 20 ngày, k tü klii 
nhn day dü hO so d nghj tiêp 
nhn không qua thi tuyên do co 

24/2010/ND-CP; 

- Nghj djnh so 
161/20181ND-CP ngày 
29/11/20 18 cOa ChInh 

VU 
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quan,t ch(rc, dan vjtip nhn 
cong chi'rc dê nghj. 

+ Thai gian trã Rn cüa 
UBND tinh: Trong th?yi han 10 
ngày, k tü ngày nhn duoc dü 

phü süa di, b sung 
mt so quy djnh ye 
tuyn dicing cong chirc, 
viên chic, nâng ngch 
cong chüc, thang hang 

ho sa d nghj dôi oi ca viên chi'rc và thirc hin 
trix&ng hcnp phãi thông nht vài chê d hçnp dng mt s 
Sn Ni vu. loai cong vic trong ca 

+ Thni gian Si Nôi vu ra quan hành chInh nhà 

quyt djnh tiêp then  cong chüc nuóc dan vj sir nghip 

không qua thi tuyên hoäc van cong lap; 

ban trâ Rni không dü diu kin: - Thông tii s 
Trong thai han  05 ngày, kê ti'x 13/201 0/TT-BNV ngày 
ngày nhn dime quyêt djnh phé 30/12/2010 cüa Bô 
duyt kêt qua tiêp nhn không truâng B Ni vii quy 
qua thi tuyn cüa Chü tjch djnh chi tit mt so 
UBND tinh. diêu v tuyn dicing và 

+ Thai gian ca quan, t nâng ngch cong chtrc 
chirc, dan vj tip nhn cong cüa Nghj djnh s 
chüc thông báo kt qua den 24/201 0/NDCP; 
nguni dir tuyn: Trong thni han - Thông tir s6 
05 ngày, ké tr ngày nhn duvc 03/201 9/TT-BNV ngày 
quyêt djnh tip nhn cong chüc 14/5/2019 cüa Bô 
hoãc van ban trã lan cña Sâ Nôi tnr&ng Bô Ni vi süa 
V11. di, bô sung mt so quy 

djnh v tuyên d%lng 
cong chi'rc, viên chirc, 
nâng ngch cong chtrc, 
thäng hang chüc danh 
nghê nghip vién chirc 

- và thirc hién ché do hop 
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ctông mt so 1oti cong 
vic trong cY quan 
hãnh chmnh nhà nithc, 
dcm vj sr nghip cOng 
'p; 
- Thông tir so 

11/2014/TT-BNV ngày 
09/10/2014 cüa Bô 
trir&ng B Ni vi quy 
djnh chrc danh, ma so 

ngch và tiêu chuân 
nghip vii chuyên mon 
các ngtch cong chirc 
chuyên ngành hành 
chinh. 

- Thông ttx s 
05/2017/TT-BNV ngày 
15/8/2017 cüa Bô 
truâng Bô Ni vi sira 
dôi, bô sung mtt so 

diêu cüa Thông tu sO 
11/20 14/TT-BNV ngày 
09/10/2014 và Thông 
tir sO 13/201 O/TT-BNV 
ngày 30/12/2010 cüa 
Bô truâng B Ni vii 
ye tiêu chuân nghip vii 
chuyên môn, bô nhirn 
ngch và xêp krcing dôi 
vài các ngch cong 
chi'rc chuyên ngânh 
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• A P. hanh chrnh va viec to 
chIrc thi nãng ngch 
cong chüc. 

- Thông ti.r s 
79/2005/TT-BNV ngày 
10/8/2005 cüa Bô Nôi 
vi hu&ng dan chuyên 
xêp luang dôi vâi can 
b, cong chCrc, viên 
chirc khi thay dôi cong 
vic và cac tnr&ng hçip 
duçic chuyên cong tác 
tü hrc krqng vu trang, 
CO yêu và cong ty nhà 
nuâc vào lam viéc 
trong CC Ca quan nhà 
niiOc và các dan vj sr 
nghip cüa nhà nwcc. 

- Thông tu so 

13/2018/T[T-BNV ngày 
19/10/2018 cüa Bô 
trithng Bô Ni vi stra 
dôi dôi khoân 8 muc III 
Thông tu sO 
79/2005/TT-BNV ngây 
10/8/2005 cüa Bô 
truàng Bô Ni vii 
huàng dan chuyên xép 
luong dôi vâi can b, 
cOng chi'rc, viên chüc 
khi thay dôi cong vic 
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và các trurng hcp duçic 
chuyn cong tác tir liic 
hiqng vu trang, Co yêu 
và cong ty nhà ni.râc 
vào lam vic trong các 
co quan nhà nrnrc và 
các don vj sir nghip 
cüa Nhà niróc. 

- Thô'i gian tip nhân h so' H so' PhI dir thi - Lust  Can b, cong Nhthig ni dung 
và trã kt qua: Các ngày lam throc flop nâng ngach chirc SO 22/2008/QH12 con lai cüa 
vic trong tun tir thu hai dn theo mt cong chi'rc: ngày 13/11/2008 cOa T'THC thtic hiên 
thir sáu (Bui sang tir 7 giir 30 trong các 1. Nâng Quôc hi nithc Cong 

theo Quyt djnh 
dn 12 gic 00, bui chiu tir 13 phu'ong ngch hOa xã hi chü nghia 

Vit Nam; s 546/QD-BNV 
giir 00 dn 16 gi 30), trir ngày thuc sau chuyên ngày 12/7/20 19 
1. 

- Th&i gian giãi quyt: Bô phn 

day: 

- Trirc 

cao cap và 
tixong 
dtrong: 

- Nghj djnh So  
24/2010/ND-CP ngày 
15/3/2010 cüa ChInh 

cüa B tru&ng 
Bô Ni vii 

Thu tc thi + Chtm nht là 15 ngày sau Tiêp tiép; - Du&i 50 thI phü quy djnh v tuyn vic cong b thu 

nâng ngch ngày kt thüc thi vOng 1 phãi nhn và 
- Qua sinh: diing, sü diing và quãn tic hành chInh 

Cong chirc hoàn thành vic chm thi vOng Trá kt 
di.rirng 1.400.000 I)' cong chixc; v lTnh vijc cong 

1; qua tp 
trung cap cong van dng/thI - Nghj dinh s chirc, viên chirc 

+ Chm nht là 05 ngày lam tinh 
sinhllân dr 93/2010/ND-CP ngày thuc phm vi 

vic sau ngày kt thüc vic thi; 31/8/2010 cüa ChInh chirc näng quán 
châm thi vOng 1 phãi cOng bô 
kt qua dim thi dé cOng chirc 

- Tir 50 dn 
di 100 thI 

phü sira di mt s diu 
cOa Nghj djnh s 

1 cüa Bô Nôi 

dir thi bit và thông báo vic 
nh.n don phüc kháo trong th?yi 
hn 15 ngày kt tir ngày thông 
báo kt qua dim thi trên cOng 
thông tin din tir cOa Co quan 

sinh: 
1.300.000 
dônglthI 
sinhIln du 
thi; 

24/2010/ND-CP; 

- Ngh djnh s 
161/201 8/ND-CP ngày 
29/11/20 18 süa di, b 
sung mt s quy djnh 

VU 
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Co thm quyn t chirc thi nãng - Ti 100 thI v tuyn diing cong 
ngch cong chrc; sinh tth len: chüc, viên chrc, nâng 

+ Trithng hqp có don phüc 1.200.000 ngtch cOng chüc, thang 

khào thI chm nhAt là 15 ngãy dngIhI htng viên chCrc và thirc 

sau ngày ht thii hn rihan tcin sinhllân dir hin ché d hçip dng 

phOc khâo phâi hoàn thành ij thi. mt s loi cong vic 

chm phüc kháo và cOng b kt 2. Nâng trong cci quan hãnh 

qua châm phOc khâo d cOng ngch chInh nba nl.rOc, don vj 

chrc d thi thrçic bik chuyén SJT nghip cOng l.p; 

+ Chm nht là 05 ngãy lam chuyên viên - Thông tu s 

vic sau ngày kt thüc chInh và 13/2010/TT-BNV ngày 

châm thi vOng 1 co quan có flxong 30/12/2010 cOa B 

th.m quyn t chirc thi nâng &rcmg: tnr&ng Bô Ni vi quy 

ngch cong chi'rc phãi thông - Di.thi 100 diih chi tiêt mt so 

báo triu tp cOng chirc dixçic thI sinh: dICU v tuyn diing và 

dr thi vOng 2. 700.000 nâng ngch cOng chtrc 

+ Chm nht là 15 ngày sau dng!thI cüa Nghj djnh s 

ngày thông báo triu tp thi sinhllân dir 24/20101'ND-CP; 

sinh thrçic dir thi vOng 2 thI thi; - Thông tix s 

phãi tin hành t chIrc thi vOng - Tr 100 05/2012/TT-BNV ngày 

2. dithi 500 thi 24/10/2012 cüa Bô 

+ Trong th?yi htn 10 ngày k tir sinh: truâng Bô Ni vii sira 

ngày hoàn thành viêc chm thi 600.000 di, bô sung mt s 
cüa tu s 

vOng 2, Hi dng thi nâng dng/thI diêu Thông 
13/201 0/TT-BNV ngày 

ngch cOng chirc phãi báo sinhllân dir 
30/12/20 10 B cüa 

co quan có thm quyn t chrc thi; 
tri.râng B Ni vi quy 

thi nâng ngch Cong chrc v - Tir 500 tr& chi tit mt s6 
kt qua châm thi và gui thông len: 500.000 

djnh 
v và 

báo bang van bàn tâi co quan dng/thi 
diu tuyn ding 

quãn l cOng chi'rc v dim thi - sinW1n d 
nãng ngch cong chrc 
cüa Nghj djnh s 
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cüa cong chi'ic dr thi nâng 
ngch dé thông báo cho cong 
chüc du thi duqc bit. 

+ Trong thai hin 15 ngày, k 
tr ngày có thông báo dim thi, 
Cong chüc có quyn gri d 

thi. 

3. Phüc 
khâo: 
150.000 
dng/bài thi. 

24/201 0/ND-CP ngày 
15/3/2010 cüa ChInh 
phü quy djnh v tuyn 
diing, st'r diing và quàn 
l( cong chuc; 

- Thông ti.r s 
nghj phüc khào kêt qua bài thi 03/2015/TT-BNV ngày 
gui Hi dng thi nâng ngch 10/3/2015 cüa Bô 
cong chrc. Hi dông thi nâng tnxâng B Ni v11 st'ra 
ngach cong chirc có trách dôi, bô sung Diu 9 
thim t chirc chm phüc khào Thông tu s 
và cOng b két qua chm phüc 13/201 0/TT-BNV ngày 
khâo chm nht là 15 ngày sau 30/12/2010 cüa Bô 
ngày ht thai han  nhn &m tru&ng Bô Ni vii quy 
phüc khâo. djnh chi tit mt s 

+ Chm nht là 05 ngày lam diêu v tuyn diing và 

vic sau ngày có quyêt djnh nâng ngch cOng chirc 

phê duyt kêt qua kS'  thi cüa cüa Nghj djIIh s 

ngithi dtrng dâu c quan có 24/201 0/ND-CP ngày 

thâm quyn t chüc thi nâng 15/3/2010 cüa ChInh 

ngch Cong chirc, Hi dng thi phü quy djnh v tuyn 

nâng ngch cong chrc có trách diing, sCr ding và quàn 

nhim thông báo kt qua thi a l cOng chüc; 

danh sách cOng chüc trüng - Thông tu s 
tuyn bang van bàn tOi cci quan 03/2019/TT-BNV ngày 
quân 1 cOng chuc có cOng 14/5/2019 cüa Bô 
chüc tham dir k' thi. tris&ng Bô Ni vit sua 

+ Trong thai han  15 ngày, k di, bô sung mt s quy 

tü ngày nhân drnc danh sách djnh v tuyên ding 

ngirai trüng tuyn trong kS'  thi cOng chirc, viên chüc, 

nâng ngch, nguai dmg dâu nâng ngch cOng chuc, 
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quan quãn 1 cong chirc ra 
quyêt djnh bô thim ngtch và 
xép luxmg cho cong chirc trüng 
tuyên theo quy djnh. 

thang hang chrc danh 
nghê nghip viên chüc 
va thirc hin ché d hqp 
dông mt so loai cong 
vic trong Ca quan 
hành chInh nhà rnthc, 
don vj si1 nghip cong 
1 p; 
- Thông tu so 

11/2014/TT-BNV ngày 
09/10/2014 cüa Bô 
tnr&ng Bô Ni vii quy 
djnh chic danh, ma so 

ngch và tiéu chuân 
nghip vi chuyên mon 
các ngch cOng chirc 
chuyên ngành hành 
chInh. 

- Thông tu so 

05/2017/TT-BNV ngây 
15/8/2017 cüa Bô 
tnr&ng Bô Ni vi sCm 
dOi, bô sung mt sO 
diêu cüa Thông tu sO 
11/2014/TT-BNV ngày 
09/10/2014 và Thông 
tu so 13/2010/TT-BNV 
ngày 30/12/2010 cüa 
Bô tru&ng B Ni vii 
ye tiêu chuân nghip vii 
chuyên môn, bô nhim 
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ngch và xp luing dii 
voi các ngch cong 
chirc chuyên ngành 
hành chinh và viêc t 
chirc thi nâng ngch 
cong chüc. 

- Thông tu so 
228/201 6/TF-BTC 
ngây 11/11/2016 cüa 
Bô trueing Bô Tài chInh 
quy djnh mrc thu, ch 
d thu, np, quán 1 và 
sCr ding phi dr tuyn 
dung, dir thi nâng 
ngch, thang hang cOng 
chüc, viên chüc 

5 

Thu tic xét 
chuyn can b, 
cong chrc cap 
xã thành cong 
chirc t cap 
huyn ira len 

- Thôi gian tip nhn h so 
và trã kt qua: Các ngày lam 
vic trong tun tr thir hai dn 
thtr sáu (Bui sang tr 7 gR 30 
dn 12 gi1 00, bui chiu th 13 
giO' 00 den 16 gi 30), tiii ngay 
lé. 

- ThOi gian giãi quyt: 

Trong thai han 20 ngày ké tir 
ngãy nhn dü h so dê nghj xét 
chuyên can b cong chirc cp 
xã cüa co quan hânh chinh cap 
tinh, UBND cp huyn theo 

B phn 
Tiêp 
nhân và 
Trá kt 
qua tp 
trung cap 

H so 
thrçc nôp 
theo môt 
trong CLC 

phtro'ng 
thfrc sau 
day: 

Tryc tip 

Khong quy 
djnh 

- Lut Can b, cong 
chtrc S 22/2008/QH12 
ngày 13/11/2008 cüa 
Quôc hôi nithc Cong 
bOa xâ hi thu nghia 
Viêt Nam; 

- Nghj djnh st 
24/201 0/ND-CP ngày 
15/3/20 10 cüa ChInh 
phU quy djnh v tuyn 
ding, sir ding và quán 
1 cong chirc; 

- Nghj djnh s 
93/201 0/ND-CP ngày 

Nhüng ni dung 
cOn li cüa 
TTHC thuc hiên 
theo Quyt djnh 
s 546/QD-BNV 
ngày 12/7/20 19 
cüa Bô tru&ng 

BO Ni V11 Vê 
vic cOng b thu 

tVc  hãnh chInh 
v 11th vrc cong 
chtrc, viên chrc 
thuc phtm vi 
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quy djnh, Sâ Ni vçi ban hành 
quyêt djnh chuyên can b, cong 
chüc cap xä thành cong chüc 
cp huyn trà len. Trtthng hçip 
ho sci chiia dü theo quy djnh thI 

31/8/2010 cüa ChInh 
phü sira dôi mt sO diêU 
cUa Nghj djnh s 
24/201 0tND-CP; 

- Nghj djnh s 

chuc nang quan 
1 cüa Bô Nôi 

trong th&i han  07 ngày, k 161/201 8/ND-CP ngày 
ngày nhQn duvc dé nghj, Sr 29/11/20 18 cüa ChInh 
Ni vii ban hânh van bàn YCU phü süa di, b sung 
cau các s, UBND các huyn môt s quy djnh ye 
b sung, hoãn thin h si theo 
quy djnh. 

tuyn diing cong chirc, 
viên chüc, nâng ngch 
cong chirc, thäng hang 
viên chirc và thuc hién 
ch d hqp dng mt s 
'°ai cong vic trong ca 
quan hành chInh nhà 
nrncc, dan vj sij nghip 
cOng lip; 

- Thông ttr so 
13/201 0/TT-BNV ngãy 
30/12/2010 cüa Bô 
tru&ng Bô Ni vii quy 
djnh chi tit mt sO 
diu v tuyn ding và 
nâng ngch cOng chüc 
cüa Nghj djnh s 
24/201 0/ND-CP; 

- Thông tix so 
05/2012/TT-BNV ngày 
24/10/2012 cüa Bô 
tru&ng Bô Ni vi s1ra 
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di, b sung mOt  s 
diêu cüa Thông ti.x so 
13/2010/TT-BNV ngày 
30/12/2010 cüa Bô 
truâng B Ni vi quy 
djnh chi tiêt mt so 
diêu ye tuyên diing và 
nâng ngch cOng chüc 
cüa Nghj djnh sO 
24/20101ND-CP ngày 
15/3/2010 cüa ChInh 
phü quy djnh ye tuyên 
dung, sr ding và quán 
1 cOng chüc; 

- Thông tu so 
03/201 5/TT-BNV ngày 
10/3/2015 cüa Bt 
tnthng Bô Ni vv sra 
dôi, bô sung Diêu 9 
Thông tu so 
13/201 0/TT-BNV ngày 
30/12/2010 cüa Bô 
trithng Bô Ni vi quy 
djnh chi tiêt mt so 
diêu ye tuyên ding và 
nâng ngtch cOng chirc 
cüa Nghj djnh so 
24/201 OIND-CP ngày 
15/3/20 10 cüa ChInh 
phü quy djnh ye tuyen 
dicing, sü diing và quân 
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1 cong chi'rc; 

- Thông tr s 
03/2019/TT-BNV ngày 
14/5/2019 cüa B 
tru&ng B Ni vi sfra 
doi, bô sung mt so quy 
djnh ye tuyén ding 
cong chüc, viên chCrc, 
nâng ngch cong chirc, 
thang hang chüc danh 
nghé nghip vién chirc 
vá thuc hiên chê do hqp 
dông mt sO ba1  cOng 
vic trong cci quan 
hành chInh nhã nrnfrc, 
&n vi sii nghip cOng 
1 .p; 
- Thông tu s 
11/20 14/TT-BNV ngây 
09/10/2014 cüa Bô 
truâng BO Ni vi quy 
djnh chrc danh, ma sO 
ngch và tiêu chuân 
nghip vt chuyên mon 
các ngch cOng chirc 
chuyên ngành hành 
chInh. 

- Thông tu s 
05/2017/TT-BNV ngày 
15/8/2017 cüa Bô 
truâng BO Ni vii si'ra 
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di, bi sung mt s 
diêu cUa Thông til so 
11/2014/TT-BNV ngày 
09/10/2014 và Thông 
tu' so 13/2010/TT-BNV 
ngày 30/12/2010 cüa 
B tru&ngB Ni vi 
ye tiêu chuân nghip vt 
chuyên mOn, bô nhim 
ngch và xêp lwing dôi 
vci các ngch cong 
chüc chuyên ngành 
hành chInh và viêc to 
chüc thi nâng ngach 
cong chirc. 

II. Linh vrc Viên chu'c 

6 
Thu tçic thi 
tuyên vien 
chüc 

Ho so' 
thrçrc np 
theo mt 
trong các 
ph u'o'ng 
thuc sau 
day: 

- Trirc 
tiêp; 

- Gui qua 
di.ring 

- Lut Viên chirc so 
58/2010/QH12 ngày 
15/11/2010 cüa Quc 
hi nithc Cong  hôa xä 
hi chü nghla Vit 
Nam. 

- Nghj djnh so 
29/2012/ND-CP ngày 
12/4/2912 cüa ChInh 
phü ye tuyên dung, sir 
dung và quán l viên 
chtrc. 

- Nghj djnh so 

NhItng ni dung 
cOn lai cOa 
TTHC thixc hiên 
theo Quyt djnh 
si 546/QD-BNV 
ngày 12/7/20 19 
cüa B trithng 
Bô Nôi vu v& 
vic cOng b thu 
tuc hành chInh 
ye 11th virc cOng 
chüc, viên chirc 

- Thô'i gian tip nhn ho so' 
và trã kt qua: Các ngày lam 
vic trong tun tt thi'r hai dn 
tht'r sáu (Bui sang tr 7 gi 30 
dn 12 giOr 00, buôi chiu tr 13 
gi& 00 dn 16 gii 30), trix ngày 
lê. 

- Tho'i gian gial quyet: 

+ Thii han  nhn Phiu dang k 
d? tuyên cüa ngu?ii däng k dr 
tuyên là 30 ngây kê tr ngày 
thông báo tuyên dung cong 
khai trên phrning tin thông tin 

PhI dr tuyn 
ding viên 
chirc: 

- Di.râi 100 
thI sinh mirc 
thu 500.000 
dng/thI 
sinhllân diz 
thi; 

- Tir 100 dn 
dirâi 500 thI 
sinh müc thu 
400.000 

B ph.n 
Tiêp 
nhn vã 
Trâ kêt 
qua tp 
trung cap 
tinh 
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di chüng, trên trang din t1r 
cüa Co quan, don vj có thm 
quyn tuyn diing viên chüc. 

+ Cci quan, don vj có thm 

bru din. dng/thI 
sinhIl.n dtx 
thi; 

- Tr 500 thI 

161/201 8/ND-CP ngày 
29/11/2018 si'ra di, b 
sung mt s quy djnh 

tuyên diing cong 

thuc phmvi 
chirc näng quân 
i Bô Nôi 
V11 

quyên tuyn ding vién chirc sinh irô len chcrc, vién chirc, nâng 

phãi 1p danh sách ngr1i có dü müc thu ngch cong chüc, thäng 

diu kin dr tuyn và niêm yt 300.000 hang viên chüc và thirc 

cong khai ti trii si lam vic dng/thI hin ch d hcip dng 

cüa co quan, don vi có thm siniIln d mt so loti cong vic 

quyên tuyên diing trwic ngày 
to chIrc thi tuyên hoc xét 
tuyn ti thiu là 05 ngày lam 
vic. 

thi. trong Co quan hành 
chInh nhà nuóc, dcm vj 
sir nghip cong 1p 

- Thông ti.r so 

+ Chm nht là 15 ngày sau 
ngày kt thüc thi vông 1 phái 
hoàn thành vic chm thi vOng 
1; 

15/201 2/TT-BNV ngày 
25/12/20 12 cüa Bô N9i 
vi huàng dn v tuyên 
diing, k kt hcp dông 
lam viêc và dn bü chi 

+ Chm nht là 05 ngày lam 
vic sau ngày kt thüc 

dào bi drOng phi tto, 
di vci viên chüc. 

châm thi vOng 1 phãi cOng b 
kt qua dim thi d thi sinh dir 
thi bi& và thông báo viêc nhân 
dorn phüc khâo trong thii hn 
15 ngày k tü ngày thông báo 
kt qua dim thi trên cng 
thông tin ctin tü cüa co quan, 
don vj có thm quyn tuyn 
diing viên chüc; 

+ Truôrng hçip cO don phüc 
khão thI chm nht là 15 ngày 

- Thông tu s6 
03/2019/TT-BNV ngày 
14/5/2019 süa di, b 
sung mt so quy djnh 
ye tuyên diing cong 
chrc, viên chiic, nâng 
ngch cOng chirc, thäng 
hang chi'rc danh nghê 
nghip viên chirc và 
thrc hin ch d hqp 
dng mt s loti cong 

23 



sau ngày ht thvi hn nhn &m 
phüc khão phái hoàn thành vic 
châm phüc khão và cong bô kêt 
qua châm phüc khão dé thI sinh 
dir thi duvc biêt. 

vic trong ca quan 
hành chInh nhà nuic, 
don vj sr nghip cong 
lap. 

- Thông ti.r so 
+ Can cir vão diu kién thiic 228/2016/TT-BTC 
tin trong qua trInh to cht'rc ngày 11/11/2016 cña 
châm thi, ngithi dung dâu CG Bô tnr&ng Bô Tài chInh 
quan, don vi Co thâm quyên quy djnh müc thu, chê 
tuyên dicing quyêt djnh kéo dài d thu, np, quãn 1 và 
thii hn thrc hin các cong sir diing phi tuyên 
vic quy djnh t.i diem nay diing, di thi nâng 
nhtxng không qua 15 ngày. ngch, thang hang cong 

+ Chm nht là 05 ngây lam 
vic sau ngày kêt thOc vic 
châm thi vông 1 ngiii dirng 
dâu Ca quan, don vj có thâm 
quyên tuyên ding phãi thông 
báo triêu tp thI sinh dr thi 
vOng2. 

chirc, viên chüc. 

+ Chm nht là 15 ngày sau 
ngày thông báo triu tp thi 
sinh duc tham dr vông 2 thI 
phãi tiên hành to chirc thi vOng 
2 

+ Chm nht là 10 ngày sau 
ngày nhn ducc báo cáo két 
qua vOng 2 cüa Hi dông tuyên 
diing, ca quan, don vj có thâm 
quyên tuyên diing viên chuc 
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phâi niêm yt cong khai kt 
qua thi tuyên hoc xét tuyên, 
danh sách di,r kiên ngixri trüng 
tuyên tti tW sâ lam vic Va trên 
trang thông tin din tü cüa cu 
quan, dun v có thâm quyên 
tuyên ding viên chi'rc; g1ri 
thông báo kêt qua thi tuyên 
hoc xét tuyên bang van bàn 
tci ngtthi dr tuyên theo dja chi 
ma ngll&i dr tuyên dã däng k. 

+ Trong th&i han  15 ngày k tü 
ngày niêm yet cong khai kêt 
qua vOng 2, ngithi d tuyên có 
quyên gui dun dê nghj phüc 
khâo két qua thi trong truàiig 
hçip thi vOng 2 bang hInh thüc 
thi viêt. Ngiiâi dung dâu cu 
quan, dun vj có thâm quyên 
tuyên diing viên chüc có trách 
nhim tO chirc châm phüc kháo 
và cOng bô kêt qua châm phüc 
kháo chm nhât là 15 ngày sau 
ngáy hêt thii han  nhn dun 
phüc khão theo quy djnh. 

7 
Thu tuc xét 
tuyn vê 
cht'rc 

- Thôi gian tip nhn h so 
Va trã kt qua: Các ngày lam 
vic trong tuAn tü thu hai dn 
thi'r sáu (Buôi sang t1r 7 gRi 30 
dn 12 giä 00, bui chiu ttr 13 

Bô phn 
Tiêp 
rihtn Va 
Tra ket 

H so 
throc p 
theo môt 
trong cac 
phurng 

- Dr tuyên 
viên chrc: 

+ Dtrói 100 
thI sinh mic 
thu 500.000 

- Lust  Viên cht'rc s 
58/2010/QH12 ngây 
15/11/20 10 cüa Quôc 
hi nxcic 

Cong hOa xâ hi chü 

Nhing ni dung 
con lai cüa 
TTHC thisc hiên 
theo Quyt djnh 
s6 546/QD-BNV 
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thtrc sau 
day: 

- True 
tiêp; 

- Gui qua 
cti.th!ng 

buii diên. 

dngIthi 
sinhllân dr 
thi; 

+ Ti'r 100 
dn duâi 500 
thI sinh mirc 
thu 400.000 
dngIthI 
sinhllân dir 
thi; 

+ Tü 500 thi 
sinh trâ len 
müc thu 
300.000 
dng/thI 
sinhllân dir 
thi. 

- Phüc kháo: 
150.000 
dng/bài thi 

tinh gi 00 den 16 gi 30), trir ngày 
lê. 

- Thôi gian giãi quyt: 

+ Th&i han  nhtn Phiu däng k 
dr tuyên cüa ngithi däng k dir 
tuyên là 30 ngày kê tr ngày 
thông báo tuyên dung cong 
khai trên phrng tin thông tin 
dai chüng, trén trang thông tin 
din tr cüa ca quan, don vj có 
thâm quyên tuyên diing viên 
chi'rc. 

+ Thai han  1p danh sách ngtiM 
có dü diêu kin dir tuyên tnrâc 
ngày to chtrc thi tuyên hoc xét 
tuyên tôi thiêu là 05 ngày lam 
vice. 

+ Chm nh.t là 05 ngày lam 
vic sau ngày kêt thüc vic 
kiêm tra diêu kin, tiêu chuân 
cüa ngu1i dr tuyên tai  vOng 1, 
ngii&i dt'mg dâu Co quan, don 
vj có thâm quyên tuyôn diing 
phâi thông báo triu tp thi sinh 
tham dir vông 2. 

+ Chm nht là 15 ngây sau 
ngày thông báo triu tp thI 
sinh diiçic tham dir vOng 2 thI 
phãi tiên hành to chi'rc xét vOng  

nghTa Vit Nam. 

- Nghj djnh s 
29/2012/ND-CP ngày 
12/4/2012 cüa ChInh 
phü ye tuyên ding, sCr 
diing và quán l2  viên 
chüc. 

- Nghj djnh so 
161/2018/ND-CP ngày 
29/11/2018 süa dôi, bô 
sung mt so quy djnh 
ye tuyên diing cong 
chirc, vién chirc, nâng 
ngch cong chi'rc, thang 
hang viên chirc và thirc 
hin chê d hçip dông 
mt so 1oi cong vie 
trong cor quan hành 
chInh nhà nixóc, don vj 
sii nghip Cong 1p 

- Thông tix s 
15/201 2/TT-BNV ngày 
25/12/2012 cüa Bô 
truàng B Ni vii 
hisrng dan ye tuyên 
diing, k két hcrp dông 
lam viêc và den bü chi 
phi dào tao,  bOi du0ng 
dOi vói viên chüc. 

- Thông tu so 

ngày 12/7/2019 
cüa Bti trtr&ng 
Bô Nôi vii  ye 
vic cong b thu 
tue hành chinh 
v linh vrc cOng 
ch(rc, viên chüc 
thuôc pham vi 
chüc nãng quãn 
l cüa Bô Ni 
v11 
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2. 

+ Chm nhtt là 10 ngày sau 
ngày nhn dirçic báo cáo kt 
qua vông 2 cüa Hi dng 
diin, car quan, darn vj có thm 
quyên tuyên ding viên chüc 
phâi niêm yt cong khai k& 
qua thi tuyn hoc xét tuyn, 
danh sách d%r kiên ngixi trüng 
tuyn tai tru so lam viêc va trên 

04/2015/TT-BNV ngày 
31/8/2015 cüa Bô 
trithng Bô Ni vii sCra 
di, bô sung Diu 6 
Thông tu so 
15/201 2/TT-BNV ngày 
25/12/2012 cña B 
trtr&ng Bô Ni vi 
hurng dn v tuyn 
ding, k k& hqp dông 

trang thông tin din tO cüa car lam vic và dn bü chi 

quan, darn vj có thtm quyn phi dào tao, bi during 

tuyn dung viên chOc; gOi di VOl Viéfl chi:rc. 

thông báo kt qua thi tuyên - Thông tu s 
hoc xét tuyn bang van bàn 228/2016/TT-BTC 
tOi nguOi dr tuyn theo dja chi ngày 11 / 11/2016 cüa 
ma ngirOi dir tuyn dã dng k. Bô tnr&ng Bô Tài chinh 

+ Trong thOi hjn 15 ngày k tO quy djnh mOe thu, ch 

ngày niêm yt cong khai kt d thu, np, quán 1 ià 

qua vông 2, ngrOi d,r tuyn có 
quyn gOi darn d nghj phüc 
khão kt qua thi trong truOng 
hqp thi vOng 2 quy djnh ti 
khoán 2 Diu 7 Nghj djnh nay 
bang hInh thurc thi vik Ngi.rOi 
dOng dau car quan, don vj có 
thm quyn tuyn di1ng viên 
chOc cO trách nhim t chOc 
chm phüc khão và cong b kt 
qua châm phüc khão chm nht 
là 15 ngày sau ngày ht th&i 

sO ding phi dir tuyên, 
dir thi nâng ngch, 
thang hing cong chOc, 
viên chOc. 
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hn nhn dan phüc khão theo 
quy djnh tai  khoãn nay. 

8 

Thu tiic xét 
tuyên dc cách 
viên chüc 

- Thô'i gian tip nhn h so' 
và trã kt qua: Các ngày lam 
vic trong tun tü thu hai dn 
thi'r sáu (Bui sang tü 7 gii 30 
dn 12 gi& 00, bui chiu t1r 13 
gii 00 dn 16 giä 30), tth ngày 
1. 

- ThOi gian giãi quyt: 

+ Ngithi dung dâu, Co quan, 
don vi có thâm quyên tuyêfl 
ding viên chüc có van bàn d 
nghj nguYi dirng dAu Ca quan 
có thâm quyn quàn 1 viên 
chiirc cong nhn kt qua xét 
tuyn dc cách. Van bàn d 
nghj do ngu?ri dirng du hotc 
cap phó cOa ngui dung du co 
quan, don vj có thm quyên 
tuyn ding viên chüc k, trong 
do nêu rô v trI vic lam can 
tuyn diing và kern theo biên 
bàn h9p Hi dng kim tra, sat 
htch và ho so cüa timg trithng 
hçip dü diu kin, tiêu chuân 
xét dc cách. 

+ Trong thii han  20 ngày lam 
vic, ké tr ngày nhn duqc van 

Bô phn 
Tiêp 
nhân vã 
Trâ kt 
qua tp 
trung cap 
tinh 

H so 
duo'c iiôp 
theo môt 
trong các 
phuorng 
thuc sau 
day: 

- Trrc tip 

Không quy 
djnh 

- LuQtt Viên chirc s 
58/2010/QH12 ngày 
15/1 1/2010 cüa Quoc 
hôi niiâc Cong hOa xã 
hôi chO nghia Vit 
Nam. 

- Nghj djnh so 
29/2012/ND-CP ngày 
12/4/2012 cüa ChInh 
phñ v tuyn dicing, sir 
di1ng và quán 1 viên 
chrc. 

- Nghj djnh so 
161/201 81ND-CP ngày 
29/11/20 18 cüa ChInh 
phü sra di, b SUflg 
mt s quy djnh ye 
tuyn dicing cong chirc, 
viên chirc, nâng ngch 
cong chirc, thäng hang 
viên chirc và thjjc hiên 
ch d hçip dng mtt s 
loai cOng vic trong Co 
quan hành chInh nba 
ni1cc, don vj sir nghip 
cong 1p 

- Thông tu s6 
15/201 2/TT-BNV ngày 

Nhüng ni dung 
con ii cOa 
TTHC thirc hiên 
theo Quyt djnh 
s 546/QD-BNV 
ngày 12/7/20 19 
cOa BO trLrng 
Bô Ni V1 Vê 
vic cong bô thO 
tic hành chInh 
v 11th vi.rc cong 
chüc, viên chi'rc 
thuc phm vi 
chirc nAng quãn 
l cOa Bô Nôi 
VJ1 
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bàn d nghj,ngthi dung dâu co 
quan có thâm quyn quãn 1 
viên chirc có trách nhim chi 
dto t chüc thm djnh và phãi 
có van bàn trã Ru; nêu qua th&i 
hin quy djnh ma chi.ra có van 
bàn trâ lôi thI coi nhu dng . 
Tru&ng hcur  ho so chira dü theo 
quy djnh thI trong thai hn 
ngày lam vic, k tir ngày nhn 
dirqc van bàn d nghj, Co quan 
có thm quyên quãn 1) Vfl 
chüc phãi có van bàn dé nghj 
co quan, don v có thm quyén 
tuyên ding viên cht'rc bô sung, 
hoàn thin dü h so theo quy 
dinli. 

25/12/20 12 cüa Bô 
trrning Bô Ni vii 
huóng dn ye tuyn 
ding, k k& hcip dông 
lam vic và dn bü chi 
phi dào tio bi duöng 
di vâi vien chüc. 

- Thông tir s 
228/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 cüa 
Bô truâng Bô Tài chInh 
quy djnh mirc thu, ch 
d thu, np, quán l và 
sCr ding phi tuyn 
ding, dir thi nâng 
ngch, thäng hing cong 
chüc, viên chirc. 

9 

Thu tllc thäng 
htng chü 
danh nghê 
nghip viên 
chüc 

- Thôi gian tip nliân h so' 
và trã kt qua: Các ngày lam 
vic trong tun tü thu hai dn 
thu sáu (Bui sang tr 7 giâ 30 
dn 12 gia 00, bui chiu tü 13 
gia 00 dn 16 gii 30), trt'r ngày 
le. 

- Thai gian giãi quyt: 

+ Trisóc ngày thi hoc xét 
thäng hang It nht 15 ngây, HOi 
dng thi hoäc xét thang hang 
gui thông báo triu tp thl siiih 

B phn 
Tiêp 
niiân và 
Trá kt 
qua tp 
tiling Cap 
tinh 

H so' 
diroc •p 
theo môt 
trong CC 

phirong 
thu'c sau 
day: 

- True tip 

a) Thäng 
hang chirc 
danh nghê 
nghip viên 
chrc hang I: 

- Duâi 50 thI 
sinh: 
1.400.000 
dOng/thI 
sinh/lAn 

- Tr 50 dn 
dual 100 thi 
sinh: 

- Lust Viên chüc s 
58/201 0/QH 12 ngày 
15/11/2010 cüa Quôc 
hi nirac Cong hOa xã 
hi chü nghia Vit 
Nam. 

- Nghj djnh so 
29/20121ND-CP ngày 
12/4/2012 cüa ChInh 
phü v tuyn ding, su 
ding và quãn 1 viên 
chuc. 

- Nghj djnh s 

Nhi:tng nti dung 
con lai cüa 
TTHC thirc hiên 
theo Quyt djnh 
s 546/QD-BNV 
ngày 12/7/20 19 
cüa B truâng 
Bô Ne)i V11 ye 
vic cong b thu 
tc hành chinh 
y ITnh vrc cong 
chüc, viên chuc 
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d%r thi hoc xét, thông bao cii 
th thai gian, dja diem to chcrc 
on tp (nêu co) và dja dim to 
chtrc thi hoàc xét cho các thI 
sinh có dü diu kién dix thi 
hoc xét thang hang. 

+ Truâc ngày thi 01 ngày, Hi 
dng thi niêm yt danh sách thI 

1.300.000 
dông/thi 
sinh/Iân 

- Tü 100 thI 
sinh ira len: 
1.200.000 
dng/thI 
siithI1n 

161/2018/ND-CP ngày 
29/11/2018 cüa ChInh 
phü süa dM, b sung 
mt sO quy dnh ye 
tuyên diing cOng chác, 
viên chüc, nâng ngch 
cong chi'rc, thäng hang 
viên chrc và thirc hin 

thuc phm vi 
chüc n.ng quãn 
i cüa Bô Nôi 
v1' 

sinh theo s báo danh và theo b) Thang 
ch d hcip dng mt s 
1oi cong vic trong co phOng thi hoc xét, so d v trI htng chüc quan hành chInh nha các phông thi hoc xét, rii danh ngh ni.róc, don vj sir nghip quy, hInh thi:rc, thai gian thi 

hoc xét thang hang. 
nghip Vlêfl 
chüc hang II, 

cong ltp 

hang III - Thông tix so 
12/2012/TT-BNV ngày 

- Dithi 100 18/12/2012 cüa BO Nôi 
thI sinh: v11 quy djnh v chirc 
700.000 danh ngh nghip vâ 
dng/thI thay di chirc danh 
sinhllân ngh nghip di v&i 
- Tü 100 den viên chirc. 
diiâi 500 thI - Thông tii so 
sinh: 03/2019/TT-BNV ngày 
600.000 14/5/2019 sira di, b 
dng/thI sung mt s quy djnh 
sinhllân v tuyên ding cOng 
- Tir 500 trâ ch(rc, vién chi'rc, nãng 
len: 500.000 ngch cOng cht'rc, thing 
dng/thI hng chüc danh nghê 
sinhI1n 

c) Phüc kháo 

nghip viên chtrc và 
thirc hiên ch do hop 
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150.000 
dông/bài thi 

dng mt s l°ai cong 
vic trong co quan 
hành chInh nhà nrncc, 
dcm vi sr nghip cong 

1 p. 

- Thông tu sO 
228/201 6ITT-BTC 
ngày 11/11/2016 cüa 
Bô tnr&ng Bô Tài chInh 
quy djnh mcrc thu, ché 
d thu, np, quán 1 va 
sü ding phi tuyên 
ding, d%r thi nâng 
ngch, thang hang cOng 
chüc, viên chrc. 

B. DANH MVC  THU  TVC  HANH CH!NH B!  BA! BO 

STT 
Shso' 
TTHC 

Ten thu tue hãnh chinh Can cu pháp 1 Ghi chá 

Linh virc COng chü'c, viên chuic 

1 
T-VTB- 

289658-TT 
Thu tic thi tuyên cong chüc 

- Nghj djnh s 161/2018/ND-CP 
ngày 29/11/2018 sra d6i, b sung 
mt so quy djnh v tuyên ding cong 
chüc, viên chirc, nâng ngch cOng 
chirc, thäng hang viên chuc vã thirc 
hin ch d hcip dng mt SO 1OLi 
cOng vic trong cci quan hãnh chinh 

Dã dnc cong b ti QuyM djnh: 

- Quyêt djnh s 546/QD-BNV ngày 
12/7/2019 cüa Bô truông B Ni vi ye 
viéc cOng b thu ti1c hânh chInh v 11th 
virc cong chüc, viên chirc thuc phm vi 
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nhà nithc, do'n vi sir nghip cong lap; 

- Thông tii S 03/201 9/TTBNV 
ngày 14/5/20 19 cUa Bô trtthng Bô 
Ni vii si'ra dôi, bô sung mt sO quy 
djnh v tuyn diing cOng chüc, vién 
chüc, nâng ngch cong chirc, thàng 
hang chrc danh nghê nghip vien 
chirc và thirc hin ch d hqp dng 
mt so 1oui cong vic trong cci quan 
hành chInh nhà ntrâc, &m vi sr 
nghip cong 1p; 

chrc näng quán 1 cüa Bô Ni v11; 

- Quyét djnh s 19/QD-UBND ngây 
05/01/2017 cüa Chü tich TiJy ban nhân dan 
tinh v vic cong b thu tiic hành chInh 
chun hóa linh vuc nôi vu thuôc phm vi 
chirc näng quân 1 cüa Sâ Ni viii. 

2 T-VTB- 
289659-TT 

Thu tiic xét tuyn cong chüc 

- Nghj dlnh  s 161/201 8/ND-CP 
ngãy 29/11/2018 s1ra cti, b sung 
mt s quy djnh v tuyên diing cOng 
chirc, viên cht'rc, nâng ngch cOng 
chtrc, thäng hang viên chtrc vã thirc 
hin ch d hqp dong mçt sO 1ou 
cong vic trong c quan hành chInh 
nhà rnlâc, don vj sr nghip cong lãp• 

- Thông ti.r s 03/2019/TT-BNV 
ngày 14/5/20 19 cUa B B 
Ni vi süa dOi, bô sung mt sO quy 
djnh v tuyn diing cOng chiic, Vifl 

chüc, nâng ngich cOng chirc, thang 
htng chrc danh nghê nghip Vifl 

chüc và thirc hin ché dO hçp dng 
mOt sO 1oti cong vic trong Co quan 
hành chinh nba nithc, don vj sir 
nghip cOng 1p; 

Dã duçic cong b ti Quyt djnh: 

- Quyêt djnh s 546/QD-BNV ngày 
12/7/2019 cüa Bô tnthng Bô NOi  vii v 
vice cong b thu tiic hành chInh v lTnh 
vrc cong chrc, viên chüc thuc phm vi 
chrc näng quãn 1 cüa B Ni vi; 

- Quyt djnh s 1 9/QD-IJBND ngày 
05/01/2017 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan 
tinh v vic cong b thu tiic hành chInh 
chun boa Iinh vuc nôi vu thuôc phm vi 
chirc näng quân 1 cüa Sâ NOi  vi. 
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T-VTB- 
289660-TT 

Thu tic tiêp nhn các tnrông 
hçip dc bit trong tuyên ding 
cOng chüc 

- Nghj 4mb  s 161/2018/ND-CP 
ngãy 29/11/2018 süa dôi, bô sung 
mt s quy djnh v tuyn diing cong 
chüc, viên chüc, nâng ngich cong 
chüc, thäng hang viên chüc và thirc 
hin ch d hçp dng m9t SO '°aj 
cong vic trong Co quan hành chInh 
nhâ nithc, don vj sij nghip cOng 1âp 

- Thông tu s 03/201 9/TT-BNV 
ngày 14/5/2019 cüa Bô truâng Bô 
Nôi vu sra di, b sung mt s quy 
djnh v tuyn ding cOng chrc, viên 
chirc, nâng ngtch cong chCrc, thäng 
hang chüc danh nghê nghip Viêfl 
chüc và th%rc hin ch dt hçp ng 
mt sO 1oi cong vic trong Co quan 
hành chInh nhà nuOc, don vj su 
nghip cOng lip; 

Dã duçic cOng b tti Quyt djnh: 

- Quyêt djnh so 546/QD-BNV ngày 
12/7/2019 cüa Bô tnthng B Ni vii v 
vic cong b thu tic hành chInh v 1mb 
virc cong chüc, viên chirc thuc phm vi 
chüc nàng quãn 1 cüa B Ni v11; 

- Quyt djnh s 1 9/QD-UBND ngày 
05/01/2017 cüa Chü tich Uy ban nhân dan 
tinh v vic cong b thu tijc hành chInh 
chun hóa Iinh vuc nôi vu thuôc phm vi 
chüc näng quãn 1 cüa So Ni vii. 

4 T-VTB- 
28966 1-TT 

Thu tiic thi nâng ngch cOng 
chüc 

- Nghj djnh s 161/2018/ND-CP 
ngày 29/11/2018 si'ra di, bt sung 
mt s quy djnh v tuyn diing cOng 
chirc, viên chiic, nâng ngch cong 
chirc, thang hang vién chirc và thic 
hin ch d hqp dng mt s 1oi 
cong vic trong co quan hành chInh 
nba nc, don vj sir nghip cong lap; 

- Thông tu s 03/201 9/TT-BNV 
ngày 14/5/20 19 cüa Bô 
Ni vi sCra dôi, bô sung mt sO quy 
djnh v tuyn ding cOng chuc, viên 

Dã ducic cong b tai  Quy& djnh: 

- Quyt djnh s6 546/QD-BNV ngày 
12/7/2019 cüa Bô tnrâng Bô Ni vi v 
vic cOng bi thu tVc  hânh chInh ye 1nh 
vijc cong chüc, viên chfrc thuc phtm vi 
chirc näng quãn 1 cüa Bô Ni vit; 

- Quyt djnh s 19/QD-UBND ngày 
05/01/20 17 cua ChCi tjch Uy ban nhãn dan 
tinh v vic cOng b thu tic hânh chinh 
chun hóa ITnh virc ni vi thuc phm vi 

33 



chirc, nãng ngch cong chüc, thäng 
hang chirc danh nghê nghip viên 
chüc và thrc hin ch d hçTp dOng 
mt so 1oti cong vic trong co quan 
hành chInh nhà rn.râc, don v sr 
nghip cOng lip; 

chi'rc näng quân 1 cüa S& Ni vi. 

T-VTB- 
289662-TT 

Thu tVc  xp ngch, bc 1ucng 
dO! vri truông hcip dã Co t1oi 
gian cÔflg tác có dóng bão hiêm 
xä hi bat buc khi duoc tuyn 
ding 

- Nghj djnh s 161/201 81ND-CP 
ngày 29/11/2018 stra dOi, bô sung 
mOt s quy djnh v tuyn ding cOng 
chirc, viên cht'rc, nâng ngch cong 
chüc, thang hang viên chirc và thirc 
hin ch d hqp dong m9t SO 1øt 
cong vic trong co quan hành chInh 
nhà nthc, don vj sir nghip cong lâp• 

- Thông tu so 03/2019/TT-BNV 
ngày 14/5/20 19 cüa Bô tnr&ng Bô 
Ni v1i s1ra di, b sung mt so quy 
djnh v tuyn d1ing cOng chirc, Viêfl 
chüc, nâng ngch cong chirc, thàng 
htng chüc danh nghê nghip Viêfl 
cht'rc và thirc hin ché d hqp dng 
m)t so loai cong vic trong co quan 
hành chInh nhà nuOc, don vj sr 
nghip cOng Ip; 

Dä thrcc cong b t?i  Quyt djnh: 

- Quyêt djnh sO 546/QD-BNV ngày 
12/7/2019 cüa B tru&ng Bô Ni vii v 
vic cong b thu tiic hành chinh v 1mb 
vrc cOng chirc, viên chi'rc thuc pham vi 
chtrc nàng quân 1 cüa B Ni vii; 

- Quyt djnh s 1 9/QD-UBND ngày 
05/01/2017 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan 
tinh v vic cOng b6 thu tic hành chInh 
chu.n hóa lTnh vuc nôi vu thuôc phm vi 
chirc näng quân 1 cüa So Ni vii. 

6 
T-VTB- 

289663-TT 
Thu tc xét chuyên can b, 
cong chirc cp xã thành cOng 
chüc ti's cp huyn trO len 

- Nghj djnh s 161/2018/ND-CP 
ngày 29/11/20 18 sCm di, b sung 
mt s quy djnh v tuyn ding cOng 
chirc, viên chüc, nâng ngach cOng 
chCrc, thäng hang viên chirc và thuc 
hin chê d hqp dông môt so loai 

Dã duçic cOng b tai  Quyt djnh: 

- Quyt djnb s 546/QD-BNV ngày 
12/7/2019 cüa Bô truOng Bô Nôi vii v 
viçc cong b6 thu tic barth chInh v linh 
virc cOng chOc, viên chirc thuc phm vi 
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cong vic trong cci quan hành chInh 
nba nithc, &m vi sir nghip cong Ip; 

,' ,'. chirc näng quân 1 cüa B9 N91 v1i; 

- Quyet djnh so i 9/QD-UBND ngày 
- Thông tu s 03/2019/TT-BNV 
ngày 14/5/20 19 cüa Bô tnràng Bô 
Ni vii sCra dôi, b sung mt)t so quy 
djnh v tuyn dicing cong chüc, Viêfl 
chüc, nâng ngch cong chüc, thang 
hing chi'ic danh nghê nghip vién 
chüc và thijc hin chê d hçp dng 
mt so 1oji cOng vic trong ccr quan 
hành chInh nhà nuâc, don vj sir 
nghip cong 1p; 

05/01/2017 cüa Chü tich tJy ban nhãn dan 
tinh v vic cong b thii tic hành chInh 
chun hóa 1mb viic nôi vu thuôc phm vi 
ch(rc näng quán 1 cüa Sâ Ni v11. 

- Nghj djnh s 161/2018/ND-CP 
ngày 29/11/2018 süa di, b sung 
mt s quy djnh v tuyn ding cong 
chüc, viên chirc, nâng ngch cong Dã &rçic cong bô ti Quyt djnh: 
chiirc, thng hang viên chüc và thiic 
hin ch d hç'p dông mt SO 1oii 
cOng vic trong CG quan hành chInh 
nba nixóc, dm vi sir nghip cOng lâp 

- Quyêt djnh s 546/QD-BNV ngày 
12/7/2019 cüa Bô tnr&ng B Ni vii 

vlçc cong b thu tic hành chInh v li'nh 

T-VTB- Thu tue thi tuyn viên chirc - Thông tu 03/2019/TT...BNV 
vrc cOng chi'rc, viên chtrc thuc phm vi 

289667-TT ngày 14/5/2019 cüa B tnthng Bô chüc nàng quán 1 cüa Bô Ni vii; 

Ni vii sCra Mi, b sung mtt so quy 
djnh v tuyn ding cOng chirc, viên 
chirc, nâng ngch cOng cht'rc, thàng 
hang chüc danh nghê nghip Viéfl 
chIrc và thrc hin chê d hçp dOng 
mtt so 1oii cong vic trong Co quan 
hành chInh nhà nithc, don vj sir 
nghip cong lip; 

- Quyt djnh s 1 9/QD-UBND ngày 
05/01/2017 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan 
tinb v vic cOng b thu tic hành chInh 
chun hóa linh vtrc nôi vu thuôc phm vi 
chüc nàng quán 1 cüa S& Ni vi1. 
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8 T-VTB- 
289668-TT 

Thu tue xét tuyn viên chüc 

- Nghj djnh so 161/2018/ND-CP 
ngày 29/11/2018 süa di, bô sung 
mt s quy djnh v tuyn ding cong 
chüc, viên chüc, nâng ngch cong 
chüc, thàng hang viên chirc và thirc 
hin ch d hçip dông mt SO 1oi 
cong vic trong ca quan hành chinh 
nhà nuccc, dan vj sir nghip cong 1âp 

- Thông tis s 03/2019/TT-BNV 
ngày 14/5/20 19 cUa B 
Ni vii sra dôi, b sung mt sO quy 
dinh v tuyn diing cOng chtrc, viên 
chirc, nâng ng.ch cong chirc, thàng 
hang chire danh nghê nghip Viêfl 
chüc và thirc hin ch d hçp dng 
mt so loai cOng vic trong Co quan 
hành chInh nhà nuic, don vj sij 
nghip cong ltp; 

Dã ducic cong b ti Quyt djnh: 

- Quyêt djnh so 546/QD-BNV ngày 
12/7/2019 cUa Bô tnr&ng B Ni vii v 
vic cong b thu tiic hành chInh v limb 
virc Cong chüc, viên chirc thuc phm vi 
chüc näng quãn 1 cüa B Ni vi; 

- Quyêt djnh s 19/QD-UBND ngày 
05/01/2017 cüa Chu tjch Uy ban nhân dan 
tinh v vic cOng b thu tiic hành chInh 
chun hóa 1mb viie nôi vu thuôc phm vi 
chrc näng quán 1 cüa S Ni v. 

9 T-VTB- 
289669-TT 

Thu tiic xét tuyM dc each viên 
chi'rc 

- Nghj djnh s 161/2018/ND-CP 
ngày 29/11/2018 süa di, b sung 
mt s quy djnh v tuyn dicing cOng 
chrc, viên chirc, nâng ngch cong 
chüc, thang htng viên chüc và thirc 
hin ch d hçip dng mt s loai 
cong vic trong co quan hành chinh 
nhà nuôc, don vj sir nghip cong lip; 

- Thông tix s 03/2019/TT-BNV 
ngày 14/5/2019 cüa B trixàng Bô 
Ni vii si'ra dôi, bô sung mt s quy 
dinh v tuyn dicing cOng chrc, 

Dã di.rcc cong b tii Quyt djnh: 

- Quyt djnh s 546/QD-BNV ngày 
12/7/2019 cüa Bô tnr&ng B Ni v11 

vic cong thu ti1c hành chinh v 1mb 
virc cong chüc, viên chüc thuc phm vi 
chüc nàng quân 1 cüa B Ni vv; 

- Quyt djnh s 19/QD-UBND ngày 
05/01/2017 cüa Chü jch Uy ban nhân dan 
tinh v vic cong bO thu tiic hânh chInh 
chun hóa linh c ni vi thuc phm vi 
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chüc, nâng ngch cong chrc, thang 
hang chüc danh nghê nghip viên 
chi'rc và thirc hin ch d hqp dng 
mt sO 1oLi cong vic trong cY quan 
hânh chInh nhà nuâc, don vj sij 
nghip cong lip; 

chi'rc näng quán 1 cüa Sâ Ni vii. 

10 T-VTB- 
289666-TT 

Thu tuc thang hang chüc danh 
ngh nghip di vói viên chrc 

- Nghj djnh s 161/201 8/ND-CP 
ngày 29/11/2018 süa dôi, bô sung 
mt s quy djnh v tuyn dicing cong 
chi.'rc, viên churc, nâng ngch cOng 
chCrc, thang hang viên chüc vâ thirc 
hin ch d hçip dng m9t SO 1oi 
cong vic trong Co quan hành chInh 
nhà nuOc, danvjr nghip cOng lâp 

- Thông tu so 03/2019/TT-BNV 
ngày 14/5/20 19 cüa Bô truâng B 
Ni vi sra dM, b sung mt so quy 
djnh v tuyn ding cong chüc, Viêfl 
chüc, nâng ngch cong chirc, thang 
htng chüc danh nghê nghip viên 
chuc vâ thirc hin ché d hqp dông 
mt sO 1oti cOng vic trong cor quan 
hành chInh nhà nuâc, don vj sir 
nghip cOng lap; 

Dà dixçic cong b tai  Quyt djnh: 

- Quyêt djnh sO 546/QD-BNV ngày 
12/7/20 19 cüa Bô tnrâng B Ni vi v 
vic cOng b thu tic barth chInh v linh 
virc cong chüc, viên chüc thuc phm vi 
chüc nàng quãn 1 cüa Bô Ni vi; 

- Quyt djnh s 19/QD-UBND ngây 
05/01/2017 cüa Chü tich Oy ban nhân dan 
tinh v vic cOng b thCi tiic hành chInh 
chun hóa lTnh vrc nôi vu thuôc phm vi 
chirc näng quãn 1 cüa So Ni vii. 
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