
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số: 180 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày  25 tháng  01 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thưc̣ hiêṇ cơ chế môṭ cửa , môṭ cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nội vụ;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 27/TTr-SNV ngày   

15/01/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; các đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Cục KSTTHC, VP Chính phủ; 
- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Các phòng CV; 
- Lưu VT, KSTT (NTLT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, 

NGÀNH; ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND TỈNH, UBND CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2019  của Chủ tịch UBND tỉnh) 

I. DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH (03 TTHC) 

Số 
TT 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức 

 thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục thi 

tuyển viên 

chức 

- Trong thời hạn chậm nhất 20 ngày 
làm việc, kể từ ngày công bố kết quả 
tuyển dụng, người trúng tuyển viên 
chức phải đến ký hợp đồng làm việc 
với đơn vị sự nghiệp công lập theo 
thông báo quy định tại Khoản 3 Điều 
17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. 

- Trong thời hạn chậm nhất là 20 
ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng 
làm việc được ký kết, người trúng 
tuyển phải đến nhận việc, trừ trường 
hợp hợp đồng làm việc quy định thời 
hạn khác. Trường hợp người trúng 
tuyển có lý do chính đáng mà không 
thể đến nhận việc thì phải làm đơn 
xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn 
nêu trên gửi cơ quan, đơn vị có thẩm 
quyền tuyển dụng viên chức. 

- Trường hợp người trúng tuyển 
không đến ký hợp đồng làm việc 

 

- Cơ quan, 

đơn vị tiếp 

nhận và trả 

kết quả:  

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Phố 

Dã Tượng, 

Phường Chi 

Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả/tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong

.langson.gov.vn/ 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả  

qua dịch vụ bưu 

chính công ích.  

 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 
của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản 
lý viên chức; 

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 
29/11/2018 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một 
số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức 
và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 
việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp công lập; 

- Thông tư số 15/2012/TT-BNVngày 25/12 
/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về 
tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù 
chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức; 

- Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sửa đổi, bổ sung Điều 
6 của Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12 
/2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về tuyển dụng, 
ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 
TT 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức 

 thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

trong thời hạn quy định tại Khoản 1 
Điều 19 Nghị định số 29/2012/NĐ-
CP hoặc đến nhận việc sau thời hạn 
quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị 
định số 29/2012/NĐ-CP thì người 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền 
tuyển dụng viên chức hủy bỏ kết quả 
trúng tuyển hoặc chấm dứt hợp đồng 
đã ký kết. 

 

- Cơ quan 

thực hiện:  

Các sở, ban, 

ngành; đơn vị 

sự nghiệp công 

lập thuộc 

UBND tỉnh 

tạo bồi dưỡng đối với viên chức; 

- Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quy 
định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển 
dụng, dự thi ngâng ngạch, thăng hạng công 
chức, viên chức; 

- Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015 
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Nội vụ. 

 

 

02 

 

Thủ tục xét 

tuyển viên 

chức 

- Người đứng đầu, cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tuyển dụng viên chức có 

văn bản đề nghị người đứng đầu cơ 

quan có thẩm quyền quản lý viên 

chức công nhận kết quả xét tuyển đặc 

cách. Văn bản đề nghị do người đứng 

đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển 

dụng viên chức ký, trong đó nêu rõ vị 

trí việc làm cần tuyển dụng và kèm 

theo biên bản họp Hội đồng kiểm tra, 

sát hạch và hồ sơ của từng trường hợp 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc cách. 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể 

 

- Cơ quan, 

đơn vị tiếp 

nhận và trả 

kết quả:  

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Phố 

 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả/tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong

.langson.gov.vn/ 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả  

qua dịch vụ bưu 

chính công ích.  

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức; 

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tư số 15/2012/TT-BNVngày 25/12 

/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về 

tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 
TT 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức 

 thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

từ ngày nhận được văn bản đề nghị, 

người đứng đầu cơ quan có thẩm 

quyền quản lý viên chức có trách 

nhiệm chỉ đạo tổ chức thẩm định và 

phải có văn bản trả lời; nếu quá thời 

hạn quy định mà chưa có văn bản trả 

lời thì coi như đồng ý. Trường hợp hồ 

sơ chưa đủ theo quy định thì trong 

thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được văn bản đề nghị, cơ quan 

có thẩm quyền quản lý viên chức phải 

có văn bản đề nghị cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tuyển dụng viên chức bổ 

sung, hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Dã Tượng, 

Phường Chi 

Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

 

- Cơ quan 

thực hiện:  

Các sở, ban, 

ngành; đơn vị 

sự nghiệp công 

lập thuộc 

UBND tỉnh 

 chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức; 

- Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sửa đổi, bổ sung Điều 

6 của Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12 

/2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về tuyển dụng, 

ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào 

tạo bồi dưỡng đối với viên chức; 

- Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quy 

định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển 

dụng, dự thi ngâng ngạch, thăng hạng công 

chức, viên chức; 

- Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 

tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Nội vụ. 

 

 

 

03 

 

 

 

Thủ tục xét 

tuyển đặc 

- Người đứng đầu, cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tuyển dụng viên chức có 

văn bản đề nghị người đứng đầu cơ 

quan có thẩm quyền quản lý viên 

chức công nhận kết quả xét tuyển đặc 

cách. Văn bản đề nghị do người đứng 

đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu 

 

- Cơ quan, 

đơn vị tiếp 

nhận và trả 

kết quả:  

 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả/tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức; 

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 
TT 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức 

 thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

cách viên 

chức 

cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển 

dụng viên chức ký, trong đó nêu rõ vị 

trí việc làm cần tuyển dụng và kèm 

theo biên bản họp Hội đồng kiểm tra, 

sát hạch và hồ sơ của từng trường hợp 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc cách. 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được văn bản đề nghị, 

người đứng đầu cơ quan có thẩm 

quyền quản lý viên chức có trách 

nhiệm chỉ đạo tổ chức thẩm định và 

phải có văn bản trả lời; nếu quá thời 

hạn quy định mà chưa có văn bản trả 

lời thì coi như đồng ý. Trường hợp hồ 

sơ chưa đủ theo quy định thì trong 

thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được văn bản đề nghị, cơ quan 

có thẩm quyền quản lý viên chức phải 

có văn bản đề nghị cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tuyển dụng viên chức bổ 

sung, hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Phố 

Dã Tượng, 

Phường Chi 

Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

 

- Cơ quan 

thực hiện:  

Các sở, ban, 

ngành; đơn vị 

sự nghiệp công 

lập thuộc 

UBND tỉnh 

.langson.gov.vn/ 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả  

qua dịch vụ bưu 

chính công ích.  

 

một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tư số 15/2012/TT-BNVngày 25/12 

/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về 

tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù 

chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức; 

- Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sửa đổi, bổ sung Điều 

6 của Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12 

/2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về tuyển dụng, 

ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào 

tạo bồi dưỡng đối với viên chức; 

- Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quy 

định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển 

dụng, dự thi ngâng ngạch, thăng hạng công 

chức, viên chức; 

- Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 

tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
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Số 
TT 

Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức 

 thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

của Bộ Nội vụ. 
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II. DANH MỤC TTHC UBND CẤP HUYỆN (03 TTHC) 

 

Số 
TT 

Tên 
TTHC 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Cách thức thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Thủ tục thi 

tuyển viên 

chức 

 

- Trong thời hạn chậm nhất 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển 

dụng, người trúng tuyển viên chức phải 

đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự 

nghiệp công lập theo thông báo quy định 

tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 

29/2012/NĐ-CP. 

- Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày 

làm việc, kể từ ngày hợp đồng làm việc 

được ký kết, người trúng tuyển phải đến 

nhận việc, trừ trường hợp hợp đồng làm 

việc quy định thời hạn khác. Trường hợp 

người trúng tuyển có lý do chính đáng 

mà không thể đến nhận việc thì phải làm 

đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời 

hạn nêu trên gửi cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tuyển dụng viên chức. 

- Trường hợp người trúng tuyển không 

đến ký hợp đồng làm việc trong thời hạn 

quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 

 

- Cơ quan, 

đơn vị tiếp 

nhận và trả 

kết quả:  

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện.  

 

- Cơ quan 

thực hiện:   

+ Đối với 

đơn vị sự 

nghiệp công 

lập được giao 

quyền tự chủ:  

Đơn vị tuyển 

dụng thực 

 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả/tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tuyến tại địa chỉ:   

http://dichvucong

.langson.gov.vn/ 

 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả  

qua dịch vụ bưu 

chính công ích.  

 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 
của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản 
lý viên chức; 

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 
29/11/2018 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung 
một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 
chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 
công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập;  

- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12 
/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về 
tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền 
bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức; 

- Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 
31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sửa đổi, 
bổ sung Điều 6 của Thông tư số 15/2012/TT-
BNV ngày 25/12 /2012 của Bộ Nội vụ, hướng 
dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc 
và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với 
viên chức; 

- Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 
TT 

Tên 
TTHC 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Cách thức thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

số 29/2012/NĐ-CP hoặc đến nhận việc 

sau thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 

19 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thì 

người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền 

tuyển dụng viên chức hủy bỏ kết quả 

trúng tuyển hoặc chấm dứt hợp đồng đã 

ký kết. 

hiện.  

+ Đối với 

đơn vị sự 

nghiệp công 

lập chưa 

được giao 

quyền tự chủ:  

UBND huyện 

thực hiện 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quy 
định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
tuyển dụng, dự thi ngâng ngạch, thăng hạng 
công chức, viên chức; 

- Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015 
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Nội vụ. 

 

 

02 

 

 

Thủ tục xét 

tuyển viên 

chức 

- Người đứng đầu, cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tuyển dụng viên chức có 

văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền quản lý viên chức công 

nhận kết quả xét tuyển đặc cách. Văn 

bản đề nghị do người đứng đầu hoặc cấp 

phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ký, 

trong đó nêu rõ vị trí việc làm cần tuyển 

dụng và kèm theo biên bản họp Hội 

đồng kiểm tra, sát hạch và hồ sơ của 

từng trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

xét đặc cách. 

 

- Cơ quan, 

đơn vị tiếp 

nhận và trả 

kết quả:  

 

 Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện.  

 

 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả/tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong

.langson.gov.vn/ 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả  

qua dịch vụ bưu 

chính công ích.  

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức; 

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập;  

- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12 

/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về 

tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 
TT 

Tên 
TTHC 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Cách thức thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được văn bản đề nghị, người 

đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản 

lý viên chức có trách nhiệm chỉ đạo tổ 

chức thẩm định và phải có văn bản trả 

lời; nếu quá thời hạn quy định mà chưa 

có văn bản trả lời thì coi như đồng ý. 

Trường hợp hồ sơ chưa đủ theo quy định 

thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ 

quan có thẩm quyền quản lý viên chức 

phải có văn bản đề nghị cơ quan, đơn vị 

có thẩm quyền tuyển dụng viên chức bổ 

sung, hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. 

- Cơ quan 

thực hiện:   

+ Đối với 

đơn vị sự 

nghiệp công 

lập được giao 

quyền tự chủ: 

Đơn vị tuyển 

dụng thực 

hiện.  

+ Đối với 

đơn vị sự 

nghiệp công 

lập chưa 

được giao 

quyền tự chủ:  

UBND huyện 

thực hiện 

 

 bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức; 

- Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 

31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sửa đổi, 

bổ sung Điều 6 của Thông tư số 15/2012/TT-

BNV ngày 25/12 /2012 của Bộ Nội vụ, hướng 

dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc 

và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với 

viên chức; 

- Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quy 

định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

tuyển dụng, dự thi ngâng ngạch, thăng hạng 

công chức, viên chức; 

- Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 

tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Nội vụ. 

  - Người đứng đầu, cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tuyển dụng viên chức có 

  - Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 
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Số 
TT 

Tên 
TTHC 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Cách thức thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

 

 

03 

 

 

Thủ tục xét 

tuyển đặc 

cách viên 

chức 

văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền quản lý viên chức công 

nhận kết quả xét tuyển đặc cách. Văn 

bản đề nghị do người đứng đầu hoặc cấp 

phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ký, 

trong đó nêu rõ vị trí việc làm cần tuyển 

dụng và kèm theo biên bản họp Hội 

đồng kiểm tra, sát hạch và hồ sơ của 

từng trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

xét đặc cách. 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được văn bản đề nghị, người 

đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản 

lý viên chức có trách nhiệm chỉ đạo tổ 

chức thẩm định và phải có văn bản trả 

lời; nếu quá thời hạn quy định mà chưa 

có văn bản trả lời thì coi như đồng ý. 

Trường hợp hồ sơ chưa đủ theo quy định 

thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ 

quan có thẩm quyền quản lý viên chức 

phải có văn bản đề nghị cơ quan, đơn vị 

có thẩm quyền tuyển dụng viên chức bổ 

 

 

- Cơ quan, 

đơn vị tiếp 

nhận và trả 

kết quả:  

 

 Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện.  

 

- Cơ quan 

thực hiện:   

+ Đối với 

đơn vị sự 

nghiệp công 

lập được giao 

quyền tự chủ:  

Đơn vị tuyển 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả/tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong

.langson.gov.vn/ 

 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích.  

 

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức; 

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập;  

- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12 

/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về 

tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền 

bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức; 

- Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 

31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sửa đổi, 

bổ sung Điều 6 của Thông tư số 15/2012/TT-

BNV ngày 25/12 /2012 của Bộ Nội vụ, hướng 

dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc 

và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với 

viên chức; 

- Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 
TT 

Tên 
TTHC 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Cách thức thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

sung, hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. dụng thực 

hiện.  

+ Đối với 

đơn vị sự 

nghiệp công 

lập chưa 

được giao 

quyền tự chủ: 

UBND huyện 

thực hiện. 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quy 

định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

tuyển dụng, dự thi ngâng ngạch, thăng hạng 

công chức, viên chức; 

- Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 

tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Nội vụ. 

 


