
BO NOI vu cQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI1T NAM 
We 1p - Tu' do - Hinh phüc 

So: 03/2019/TT-BNV Ha Nói, ngày 14 tháng 5 nám 2019 

THONG TV 
Sfra dôi, bô sung mt s6 quy djnh v tuyên ding cong chfrc, viên chfrc, 

nãng ngich ngch cOng chfrc, thãng hang chfrc danh nghê nghip viên chfrc 
Va thirc hin ché dô  hap dông mit so 1oii cong vic trong ccr quan 

hành chInh nhà nir&c, dun vi s1r nghip cong Ip 

ãn ci Nghj a'jnh so' 161/2018/ND-cP ngày 29 tháng 11 nám 2018 cia 

Chinh phi tha dái, bO' sung mt s6 quy djnh v9 tuyên ding cong chi'c, viên 
' chi'cc, náng ngçich cOng chz'rc, tháng hang viên chi'cc và thcc hin ché d6 hp 

ding m5t sO' locii cOng vic trong cc quan hành chInh nhà nicác, clan vi sic 

nghip cOng ltip; 

Can ci- Nghj djnh 3 3 4/201 7/ND-CF ngày 03 tháng 4 nàm 2017 clia Chinh 

phi quy d.inh chi'cc nãng nhiêm vu, q1tyn han và cc cá'u tá chi'cc cia Bó Nói vu, 

Theo d6 nghj cia Vii tru'&ng Vu COng chic - Viên chic; 

B5 tricO'ng B5 N5i vy ban hành Thông tic si'ca dOi, hO sung mQt 56 diéu ye 

tuye'n dyng cOng chic, viên chic, náng ngich cOng chic, tháng hang chi'cc danh 

ngh nghiêp viên chi'c và thy' chin ché' d5 hop dng m3t so' loçii cOng vic trong 

cc quan hành chInh nhà rnthc, don vi Si! nghip cOng ip cia Thông tic so 

13/2010/TT-BNVngày 30 tháng 12 nàm 2010 cia Bó tricO'ng B5 Ni vi quy djnh 

chi tjlt m6t so dieu ve tuye2n dyng và náng ngçzch cong chi'cc cia Nghj djnh so 

24/2010/ND-CF ngày 15 thing,  3 näm 2010 cüa Chinhphft quy djnh ye t11yên dyng, 

si'c dyng và quOn l cOng chic; Thông tic so' 12/2012/7-J'-BiVV ngày 18 thOng 12 

nám 2012 cia Bó tricthig Bó N3i vy quy djnh ye chi'cc danh nghê nghip và thay dOi 

chi'cc danh n& nghip ddi vO'i viên chi'cc; Thông tic so-' 15/2012/TT-BNV ngày 25 

thOng 12 nám 2012 cia B3 tricàng B5 N6i vy hu'àng din ve tuyé'n dyng, k3 ké't 
hop,  dng lam vic viidn bit chi phi dào tçio, bi dtcô'ng dO'i vO'i viên chi'cc; 

ThOng tic sd 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11 thOng 4 nàm 2001 cz'ia B5 trtcàng, 
Tric&ng Ban To1  chi'ec - COn b6 Chinh phz'i (nay la B5 trieO'ng B6 N6i vy) hicO'ng 

dn thl!c hin Nghj dfnh sO' 68/2000/ND-CF ngày 17 thOng 11 nám 2000 cta 
Chinh phli v thu'c hién die a'çä hop dóng m5t sO loqi cOng vic trong co' quan 
hành chinh nhà rncO'c, dun vi sic nghip. 

Dieu 1. Sü'a dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu' sô 13/2010/TT-BNV 
ngày 30 tháng  12 näm 2010 cüa B tnr&ng  B Ni vi quy dlnh  chi tiêt mt 
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A A A S A . so dieu ye tuyen  dung  va nang ngich congA chirc cua gh d.nh so 
24/2010/ND-CP ngày 15 tháng 3 näm 2010 cüa ChInh phü quy dlnh ye tuyên 
ding, sfr diing và quail I cong chüc 

1. E)iu 4 dircic si1a di, b6 sung nhu sail: 

"Diu 4. TÔ ch(rc thi tuyn, xét tuyn cong chfrc 

1. Vic to chüc thi tuyn, xét tuyn cong chüc dixqc thiic hin theo QUy 

ch, Ni quy ban hành kern theo Thông tr nay. 

2. Tnx?ing hçip các B, Ca quan ngang B, co quan thuc Chinh phü can 
thit phãi có quy djnh cu the^ han v8 ni dung, hInh thüc thi tuyên, xét tuyên 
cong chüc theo yêu cAn cüa ngành, linh virc quãn l so vói quy djnh tai  Nghj 
dnh sO^ 2412010/ND-CP và Nghj djnh so 161/2018/ND-CP thi phái thông nhât 
kin v&i Bô Nôi vu trtthc khi thirc hiên." 

2. Diu 6 duçic süa dôi, bo^ sung nhu sau: 

"Diu 6. Thông báo tuyn ding 

1. Thông báo tuyn ding cüa cct quan có thAm quyn tuyAn diing cong 
chüc phâi duçic däng tâi trên mt trong các ph.rcmg tin thông tin dai  ching là 
báo in, báo din t1r, báo noi, báo hlnh; dông thôi ducic dãng tâi trên trang din tCr 
ho.c cng thông tin din tü và them yt cong khai tai  trii s('y lam vic cüa co 
quan có thrn quyn tuyn diing cOng chic. 

2. Ni dung thông báo tuyên diing bao gOm: 

a) Tiêu chuAn, diu kiin  dãng k dir tuyên; 

b) S6 hrcrng cong chüc cAn tuyn tixong üng vói vi trI vic lam; 

c) Th?i han  và dja dim tip nhn Phiu dang k dir tuyn cüa ngi.thi dàng 
k dir tuyn; sô  din thoai di dng hoc din thoai c6 djnh cUa bO^ phn duçic 
phân cOng tip nhn Phi u dàng k) d tuyén; 

d) Hlnh thüc và ni dung thi tuyn hoc xét tuyn; thai gian và dja dim thi 
tuyn hoc xét tuyn. 

3. Khi có thay di ve^ ni dung thông báo tuyn diing thI ca quan có thAm 
quyn tuyn diving cong chirc phài th%rc hin vic cong khai thông báo tuyên 
dng b6 sung theo quy djnh tai  khoân 1 Diu nay." 

3. Diu 10 duqc süa di, b sung nhu sau: 

"Diêu 10. Tip nhn dôi vó'i các tru*ng hçp dc bit trong tuyn dung 
cong chfrc 

1. Các trung hçp có b&ng tht nghip dai  hoc trâ len và có It nhât 05 nàm 

cong tác & vi trI vic lam yêu câu trInh d6 dào tao  di h9c tr& len quy djnh tai 
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Diu 19 Nghj dinh s6 24/2010/ND-CP duqc sira dOi, b6 sung tai khoàn 11 Diu 1 

Nclyhi dinh so 161/20181ND-CP, bao ID 

a) Viên chirc trong các don vi sir nghip cong 1.p, dã có thai gian lam viên 

chirc tr dü 05 nAm (60 tháng) tr& len, tInh t1r thii diem ducic tuyên dung viên 

ch'Crc (khong ke^ th6i gian tp sir); 

b) Nguèi hithng luang trong lirc lucing vu trang (quân di, cOng an) Va 

nguii lam cOng tác co,  yu, dä có thi gian cong the tCr dii 05 näm (60 tháng) trong 

hrc lucmg vii trang (quãn di, cong an) ho.c lam cong tác ca yêu, tInh tü thi 

diem có quy& dinh tuyên diing chInh thirc vào quân di, cong an ho.c tai  các to 

chi:rc cüa lirc hrçing ca yu; 

c) Ngu.ii dang giu chirc danh, chi:rc vi (CE tjch Hi dng thành viên, CH 

tch cOng ty, Thành vien Hi dng thành viên, Kiêm soát viên, Tong giám doe, 

Phó Tng giám dc, Giám dc, Phó Giám dc, K6 toán tru&ng) tai  doanh nghip 

là cong ty trách nhim hu han  mt thành viên ma N1à nuc nm gifr 100% von 
diu 1 hotc ducic Cu lam dai  din ph.n vn nhà nuóc giü các chirc danh quãn I 

(CH tjch Hi dng quãn trj, Chü tjch Hi dng thành viên, Thành viên Hi 
dông quãn trj, Tng giám dc, Phó Tng giám dc, Giám dc, Phó Giám dôc) 
tai doanh nghiêp ma Nhà nuâc nm gift trên 50% vn diêu l, dâ có thôi gian 

cong tác có dóng bào him xã hi b.t buc tix dü 05 nàm (60 tháng), khOng kê 

thài gian thir vic. 

2. Các tru?mg ho  p dã là can b, cong chirc tir cp huyn trâ len sau do duçic 

cap có thm quyn dng 2  diu dng, luân chuyn (không thuc tm0ng hcTp giâi 

quyt che^ do thôi viêc) dn lam vic tai  don vi sr nghip cong lip, lirc lucmg vii 
trang, ca yu, t6 chirc chInh tr - xA hi - nghe^ nghip, t6 chüc xã hi, tO chtrc xã 
hi - ngM nghiêp hoãc duc b6 nhim gitr chüc danh, chic vii tai  doanh nghip là 
cong ty trách nhiêm hth.i han mt thànli viên ma Nba nuóc nàm gict 100% vOn 
diu 18 hoc duqc cfr lam dai  din phn vn nhà nuc gia các chic danh quãn l 
tai doanh nghip ma NI-ia nu'óc n.m gill' trén 50% vn diêu l. 

3. D& vài tmng hop duqc tip nhn cOng chüc dê bO nhim chirc danh 
lãnh dao, quán 1 tü cp phông trô len thi quy trinh tiêp nhn vào cOng chirc 
khôn(y qua thi tuyn duoc thirc hiên dng thñ vài quy trInh ye cOng tác bO nhim 
cOng chüc giU chirc vi lãnh dao,  quãn 1: 

a) Trix&ng hop ca quan có thâm quyën tuyên dung là co' quan có thâm 
quyn b6 nhiêm thi thirc hin dng thii quy trmnh tiêp nhn vào cOng chirc không 
qua thi tuyn v&l quy trmnh v cOng tác b6 nhirn cOng chi.rc gilt chirc vi.i 1nh dao, 
quán 1; 
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b) Tnr&ng hcip co quan có thm quyn tuyn ding không phâi là Co quan 
có thâm quyên bô nhiêm thI co quan có thm quyn tuyn dung xem xét v8 tiêu 

chuân, diu kiên tip nhn vào cong chirc không qua thi tuyn, sau do co' van ban 
giri den co quan có thm quyn b6 nhim dê xem xét vic tiêp nhn và b6 nhim 
theo thm quyn. 

4. H6 so cUa ngithi dtrçic de^ nghj tip nhn không qua thi tuyn vào cong 

chüc duqc thrc hin theo quy djnh v& h6 so cong chüc." 

4. Diu 11 duçic sira di, b6 sung nhi.r sau: 

"Diu 11. Xp ngch, We hroiig dôi vói trirà'ng hqp dã có thi gian 
cong tác có doug bão hiêm xã hi bit buc khi dirçrc tuyên dung 

1. Vic xp ngch, bc luong d& vth tnr&ng ha  p dã Co thM gian cong tác 
có dóng bào him xã hi bt buc khi ducic tuyn dung thc hin theo quy djnh 
tai Thông tu sO^ 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 näm 2005 cüa B6 tru&ng B 
Ni vii hu kro âng dn chuyn xp ng di v&i can b, cong chüc, Vi  en chüc khi 

thay dM cong vic và cac tru&ng ha  p ducic chuyn cong tác t  lirc krcmg vQ trang, 

co yêu Va cOng ty nhà nithc vào lam vic trong CáC co quan nhà nithc và các don 

vi s1r nghip cUa Nhà nithC (sau day vit tt là Thông tu s6 79/2005/TT-BNV); 

Thông tu s6 13/201 8/TT-BNV ngày 09 tháng 10 näm 2018 cüa B6 tru&ng B 

Ni vi si:ra di khoãn 8 miic III Thông ti.r s 79/2005/TT-BNV; Thông ttr s 

02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 näm 2007 cüa B6 tnrng B6 Ni vu hithng 

dn xp lirong khi nâng ng.ch, chuyn ngch, chuyn loai cOng chüc, viên Chlrc 

Va các van ban khác Co lien quan. 

2. Co quan quân 1 cong chüc quyt djnh theo thm quyn hoãc báo CáO 

Cp có th.m quyn d có kin tnrâc khi quy& djnh vic xp ng.ch, bc hrong 

di vói truông hqp dã co' thii gian cong tác có dóng bâo him xã hi Nit buc 

khi &rçyc tuyn ding theo quy djnh cüa pháp lut" 

5. Khoân 2 Diu 14 drcic süa dôi, b sung và bô sung khoãn 3 Diu 14 

nhu sau: 

u 14. Nguyen tie to chirc thi nâng ngch cong ch(rc 

2. Can cir vào sOA krçing chi tiêu nâng ngach cüa co quan quán l cong 
chirc quy djnh tai dim b khoàn 1 Diu nAy, Co quan có thm quyên quãn 1) 

cOng chüc ducic cir s6 hxgng cong chirc có dü các tiêu chun, diu kin dr thi. 

nâng ngch theo nguyen tc không hn cM s6 lucmg cOng chirc ducc Cu dr thi. 

3. Vic to^ chirc thi nâng ngch cOng chirc duçic thirc hin theo Quy ch, 
Ni quy ban hành kern theo Thông tix nay." 
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6. Dieu 15 di.rçic süa dôi, bô sung nhu sau: 

"Dieu 15. Xây dyng D an thi nâng ngch cong chile 

Co quan có thm quyn t6 chrc thi nâng ngch cong chtrc phâi xây dirng 

D8 an thi nãng ng.ch  cong chüc, gài B6 Ni vii hoc Ban T6 churc Trung irang 

Co " kiên truâc khi t cht'rc theo th.m quyn. D an bao gm các ni dung sau: 

1. Báo cáo ve^ so^ lixçing, ca c.0 ngch cong chüc chuyên ngãnh hin có 

cUa các cci quan, t6 chüc, don vi thuc phm vi quán 1; 

2. S krçrng cong chüc irng vâi ngch di:r thi con thiu theo yéu cu cüa vi 

trI vic lam; 

3. Danh sách cong chüc có dü tiêu chun, diu kin dugc cir dir thi nâng 

ngch; 

4. Déi tixng, tiêu chu.n, diu kin, h so cüa ngui clangk c1ir thi; n5i 

dung, hInh thüc, thñ gian thi; 

5. Dir kMn thành vien tham gia Hi dông thi; 

6. Dir kin thôi gian, dja dim và các ni dung khác dê to chirc k' thi." 

7. Khoân 1 Diu 18 du(ic sira di, b 0^ sung nhu sau: 
A Dieu 18. Bo nhiçmA  ngch, xep lirong do(i vm

. 
 coA ng chtrc trung tuyen 

k5 thi nâng ngch 

1. Can cu' thông báo cüa Co quan co th.m quyn t6 ch(rc thi nâng ngch 

cong chrc, vic b nhiêm ngch, xp lirong d& V&cOng chüc trüng tuyên k' thi 

nãng ngch diiqc thirc hin nhix sau: 

a) Di vói kr thi nâng ngch len can sir, chuyCn viên, chuyên viên chInh 
hotc tuong duong: 

Ngithi dt'rng d.0 co quan quãn l cOng chüc quyt djnh hoc phân cp vic 

bO^ nhim ngch, xp krcrng di vii cOng chirc trCing tuyên k' thi nâng ngch. 

b) D& vâi kS'  thi nâng ngch len chuyên viên cao cp hoc tuong duong: 

Ngu?i dirng d.0 co quan quân l ic cong ch quy& djnh b6 nhim ngch, 

xp luong di vOi cong chirc tn1ng tuyn k' thi nâng ngch sau khi có ' ki4n v 
diu kiin,  tiêu chun theo quy djnh cüa B6 Ni v11 (d6i vth cong chüc trong các 
co quan nhâ nuOc vâ don vi sr nghip cong ltp cüa Nba ni.roc) hoc Ban T 

chüc Trung uong (di vâi Cong chüc trong các co quan, don vi sr nghip cong 
1p cüa Bang Cong  san Vit Nam vã các to chüc chInh trj - xã hi)." 
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A A A Then 2. Stra doi, bo sung mçtA  so dieuA  cua ThoA ng fir so 12/20121TT-BNV 
ngãv 18 thãng 12 nàm 2012 cüa BQ^ tru'&ng Bo^ Ni vi quy 8jnh ye chfrc 
danh nghê nghiêp và thay dôi chü'c danh nghê nghip dôi vói viên chwc 

1. Dim a khoán 1 Diu 6 di.rçc sira dôi, bô sung nhu sau: 

"Dieu 6. Xét chuyên chfrc danh ngh nghip 

1. Vic xét chuyn hr chüc danh ngh8 nghip nay sang ch'(rc danh ngh 
nghip khác cüng hang di vâi viên chirc phái bâo dam các diu kin sau: 

a) Viên chirc &rçic bô trI sang vi trI vic lam mài có yêu cu chüc danh 
ngM nghip khác ding hang ho.c cüng yêu cu tiéu chu.n trInh dO dào tao  vâi 
ch(rc danh ngh8 nghip dang dam nhim." 

2. Diu 8 duçic s'Cra di, bb sung nhu sau: 

"Diêu 8. Can cü' ti chfrc thäng hang ch(rc danh ngh nghip 

1. Can cü vâo tInh ch.t, d.c dim cüa hot dng ngh8 nghip vâ diu kin 
cu the^ cüa &in vi, ngành, lTnh virc hoat  dng s1r nghip, các ccr quan, don vi 

ducic phân công, phân cap th chüc thi hoc xét thng hang chrc danh ngh 

nghip viên chüc quy djnh tai  Diu 30 Nghj djnh sO^ 29/2012/ND-CP duçic sra 

di, b6 sung tai  khoãn 14 Diu 2 Nghj djnh so^ 161/20181ND-CP quy& djnh hInh 
thüc thi ho.c hInh thüc xét thàng hang chüc danh ngh& nghip d& vói viên chirc 
thuc thin quyn quãn 1. 

2. Vic thi hoc xét thäng hang chirc danh nghê nghip viên chirc thrgc 

can ct'r vào: 

a) Danh miic, so^ krcing vi tri vic lam và co cu viên chirc theo chirc danh 
ngh8 nghip ducic cp có thm quyn phê duyt; 

b) S 05  h.rçing viên chirc frng v&i chüc danh ngh nghip con thiu theo yêu 
câu cüa vi trI vic lam; 

c) Don vi sir nghip có nhu cAu thäng hang chirc danh ngh nghip viên 
chüc; 

d) Tiêu chu.n, diu kin cUa chi.'rc danh nghe^ nghip däng k3 dr thi ho.c 
xét thäng hang." 

3. Diu 12 di.rçic sira dôi, b6 sung nhu sau: 

"Diêu 12. To chu'c thi hoc xét thang hang chñ'c danh nghê nghip 

1. Khi tÔ  chüc thi hoc xét thang hang chirc danh nghe^ nghip viên chüc, 
co quan, dcm vi có thm quyn t6 chirc thi hoc xét thang hang chüc danh ngh 
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nghip phâi xay dirng D8 an thi hoc xét thàng hang. D8 an bao gm các ni 

dung sau: 

a) Báo cáo ve s ô  lucing, Ca cu viên chüc theo chCrc danh ngh nghip 

hin có cüa các ca quan, to chüc, don vi thuc phm vi quán 1; 

b) S6 lucing viên chüc 1mg vói chirc danh nghe nghip duthi hoc xét 
thäng hang can thiu theo yeu cu cüa vi trI vic lam; 

c) Danh sách viên chic có dü tiêu chu.n, diu kiin  di.rcc cr dr thi hoic 

xét thàng hang chirc danh ngh nghip; 

d) Di tuçrng, tiêu chu.n, diu kiin,  h6 sa cüa ngiz&i dng V dir thi hoc 
xét thàng hang chic danh ngh nghip; ni dung, h]nh thüc thi hoc xét thng 
hang chirc danh nghe^ nghip, thii gian thi; 

d) DV kinthành viên tham gia Hi dàng thi hoic xét thãng hang chirc danh 
nghê nghip; 

e) Di,r kin thci gian, da dim và các ni dung khác dé to chic k5' thi hoc 

xét thng hang chirc danh ngh nghip. 

2. Vic th chüc thi hoc xét thäng hang chüc danh ngh8 nghip viên chüc 
di vâi chüc danh tuang duang chuyên viên cao c.p, chuyên viên chinh, chuyên 
viên và can su ducvc thuc hiên nhu sau: 

a) Chirc danh viên chüc tuo'ng duang chuyên viên cao cp, bao gôm các 
chirc danh viên chirc loai  A3 (nhóm A3.1 và nhóm A3.2) cüa Bang 3 - Bang 
lucing chuyên môn, nghiêp vi di vài can b, viên chrc trong các don vi sr 
nghip cüa nha nuâc ban hành kern theo Nghj djnh s6 204/2004/ND-CP ngày 
ngày 14 tháng 12 nàm 2004 cüa ChInh phü v8 ch8 M tin lucing di vâi can b, 
cong chirc, viên chirc va 1rc hrqng vi trang (sau day vit t&t là Nghj djnh so 
204/2004/ND-CP) và Nghj djnh s6 17/2013/ND-CP ngày 19 tháng 02 n.m 2013 
cüa ChInh phU sCra d&, bi sung mt sO^ diu cüa Nghj djnh s8 204/2004/ND-CP 
(sau day vit tat là Nghj djnh so-' 17/2013/ND-CP): 

Sau khi có kin cüa B6 Ni vii ve ni dung De^ an thi ho.c xét thãng 
hang chirc danh nghe^ nghip, ngu&i dfrng du B 0^ quán 1 chi'rc danh nghê 
nghip viên chirc chuyên ngãn.h thành 1p Hi dng thi hotc xét thang hng 
chüc danh ngM nghiêp; t6 chirc thi hoc xét thang hang chüc danh nghe^ nghip 
viên chrc theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

b) Chirc danh viên chirc tuang throng chuyên viên chInh, bao gôm các 

chirc danh viên chüc 1oi A2 (nhóm A2.1 và nhóm A2.2) cüa Bang 3 - Bang 
li.rong chuyên môn, nghiêp vu di vâi can bô, viên chüc trong các don vi SIT 
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nghip ciiia nba nuc ban hành kern theo Nghi djnb so-  204/2004/ND-CP vâ Nghj 
dinh s6 17/20 1' 

Sau khi có kin cüa B6 Ni vu ve^ ni dung De an thi hoc xét thãng hang 

chrc danh nghiêp, ngrè'i di.rng dâu B, ca quan ngang Bô, ca quan thuc ChInh 
phü; Chü tch Uy ban nhân dan tinh, thànb phô trirc thuc Trung uang thành l.p 
Hi dng thi hoc xét thãng hang chirc danh ngh nghip; to chirc thi ho.c xét 

thang hang chüc danh noh6 nghip viCn chirc theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

c) Ch-ft danh viên chirc tuang duang chuyên viên (chirc danh viên chrc 

lod Al cüa Bang 3 - Bang ltrang chuyên môn, nghip v11 d& vói can b, viên 

chirc trong các dun vi su nghiêp cüa nhà nithc ban hành kern theo Nghi djnh sO 

204/2004/ND-CP và Nghi djnh s6 17/2013/ND-CP); chi2rc danh viên chtrc tuang 
ducmg can sr (cht'rc danh viên chirc loai AO cüa Bang 3 - Bang lirong chuyên 

môn, nghiêp vu di vi can bô, viên chirc trong các dan vi sr nghip cüa nhà 

nuóc ban hânh kern theo Nghj djnh s6 204/2004/ND-CP và Nghi dnh s 

17/2013/ND-CP): 

Can cü phân cap cüa Ca quan có thm quyn tô  chirc thi ho.c xét thãng 

hang chirc danh ngh nghip viên chi'rc theo quy djnh tai Diu 30 Nghj dnh s 

29/2012!ND-CP ducyc s'.ra di bo^ sung ti khoán 14 Diêu 2 Nghj djnh so 
161/201 8/ND-CP, ngui dng dâu ca quan, dun vi có thAm quy&n t6 chtrc thi 

hoc xét thãng hang chirc danh nghe^ nghip thành Id p Hi dng thi hoc xét 

thãng hang; th chrc thi hoc xét thàng hang chrc danh ngh6 nghip viên chirc 

theo quy djnh cUa pháp lut. 

4. Dieu 13 di..rçc sira di, bo^ sung nhu sau: 

"Diu 13. Hi ding thi hoIc xét thàng hng chác danh nghê nghip 

1. Hi dng thi hoc Hi dng xét thàng hang chirc danh nghê nghip (sau 
day gi Chung là Hi dng thãng hang chirc danh nohe^ nghip) do ngi.ri dirng 

du ca quan dtrçic phân công, phân cap t chi'ic thi hoc xét thãng hang chirc 
danh ngh nghiêp di vi viên chirc quy djnh ti Diu 30 Nghi dnh so 
29/2012/ND-CP dixcic sira dOi, b6 sung ti kboàn 14 Diu 2 Nghi, djnh sO 
161/20181ND-CP thãnh 1p. Hi dng có 05 hoãc 07 thânh viên, gOm CH tch 
Hi dng là ngithi dirng du hoc cap phó cüa nguà'i drng dâu ca quan ducc 
phân cOng, phân cp t6 chrc thi hoc xét thäng hang chirc danh ngh6 nghip và 
các üy viên Hi dng, trong do cO 01 iiy viên kiêrn thr k' Hi dng. 

2. Hôi dng thãng hang chirc danh nghë nghip lam vic theo nguyen tãc 
tap the, biu quyt theo da s6 và thijc hiên cáo nhiêm vu, quyên han  quy djnh 

tai khoán 4 Diu 3 1 Nghj djnh sO '.)9/2012/ND-CP. 
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3. Hi dng thàng hang chirc danh ngh nghip duqc sir dung con dâu, tài 

khoán cüa Ca quan, don vi ducc phân công, phân cp to chüc thi hoc xét thàng 

hang chrc danh ngh nghip viên chtrc trong thô'i gian thirc hin nhim ii v, 

quyn han cüa Hôi dng do naubi dirng dâu Co quan, don vi có thâm quyên 

quye^it dnh thành lap Hi dông quyêt dinh. 

4. Hi dg thang hang chirc danh nghip viên chirc chu trách nhim tO 

chrc k thang hang chc danh ngh nghip viên chic theo quy dinh ti Quy chê, 

Ni quy ban hành kern theo Thông tu nay." 

5. Diêu 14 duc süa dôi, bo sung nhu sau: 

êu 14. Xác dinh ngirôi trñng tuyên trong k' thi hoc xét thàng 

hang chfrc danh nghê nghip 

1. Viên chirc trñng tuyn trong k' thi thang hang chiirc danh nghe nghip 

phãi di.r thi dü các bâi thi cüa các mon thi, tth nhrng mOn ducc min thi theo 

quy dinh cüa pháp 1ut; có s6 dim cüa mi bài thi d?t  tr 50 diem tr& len, các bài 

thi duçic chm theo thang diem 100. 

2. Viên chirc tnng tuyn trong k3' xét thang hang chirc danh nghê nghip 

thrc hin theo hu&ng dn cUa B6 quãn 1 chirc danh ngh nghip viên chirc 

chuyên ngành quy dinh ve^ ni dung, hInh thirc xét thãng hang chirc danh nghê 

nghip viên chirc thuc ngãnh, linh virc quãn 1. 

3. Không bâo luu kt qua các kS'  thãng hang chirc danh nghe^ nghip." 

6. Dim a khoân 1 Diu 15 dtrcrc sra dOi, bO sung nhu sau: 

"Dieu 15. Bô nhim Va xp lu'o'ng ch(ve danh nghe^ nghip di vó'i viên 

chIve trling tuyên k' thi hoc xét thãng hang chIve danh nghê nghip 

1. Can c thông báo cüa co quan có thm quyên to chic thi hoc xét 

thäng hang chixc danh nghe^ nghip, vic b nhim vào chirc danh nghê nghip 

di vi viên chrc tring tuyn k' thi hoc xét thãng hang chi.'rc danh nghe^ nghip 

ducxc thuc hiên nhu sau: 

a) EMi vOi kSf  thi hoäc xét thäng hang chirc danh nghe^ nghip viên chlrc 

ti.rang throng chuyên viên cao cap: 

B6 tnr&ng, Thu tru&ng co quan ngang B, co quan thuc ChInh phü, Chi 

tjch Uy ban nhân dan tinh, thành pho^ trirc thuc Trung uong can ctir vào quyêt 
dinh trüng tuyn vã d nghi cüa ca quan có thAm quyn quãn l viên chirc ra 
quyt dinh b6 nhiêrn chirc danh nghê nghip và xëp itrong dOi vri viên chirc 
trüng tuyên sau khi có 2 ldCn ye diu kin, tiêu chuãn theo quy dinh cña B6 Ni viii 

(di v&i co quan nhâ nuâc vi don vj sr nghip cOng 1p cüa Nhà niràc) hoc 
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Ban Ti chüc Trung trong (d& vri co quan, &m vi s1r nghip cong l.p cüa Dâng 
Cong san Vit Nam và các to^ chüc chInh trj - xã hi)." 

7. Dim b khoân 1 Diu 16 dirc sàa di, b6 sung nhLr sau: 

"Diu 16. TOA  chfrc thirc hiên 

1. Cáo B6 quàn I chüc danh nghe^ nghip viên ch'rc chuyên ngành chju 
trách nhiêm: 

b) Quy dnh cu the^ tiéu chun, diu kin, ni dung, hInh thüc thi hoc xét 
thãng hang chirc danh nghe^ nghip di vói viên chüc thuc chuyên ngành, lTnh 
vrc duçic giao quán 1 sau khi có kin thng nht cüa B Ni vu." 

., do Dieu 3. Sira s, bo sung mQtA  so dieu cua ThoAng tir so 15/2012/TT-BNV 
ngày 25 tháng 12 näm 2012 cüa B trtr&ng B Ni viii htróng dan v tuyên 
dijng, k kit hqp dông lam vic và den bü chi phi dào to, bi dtrö'ng dôi vó'i 
viên chfrc 

1. Diu 3 duçic si'ra di, b6 sung nhu sau: 

"Diu 3. Thông báo tuyn ding viên chfrc 

1. Thông báo tuyn ding cüa co quan, don vi có thm quyn tuyn dung 

viên chüc phâi thrçrc dàng tái hen mt trong các phiscmg tin thông tin di chüng 

là báo in, báo din tCr, báo nói, báo hInh; dng thxi ducic dãng tái trén trang din 

tü hoic cng thông tin din tir và niém y& cong khai tai  trii s& lam vic cüa co 

quan, don vi có th.m quyn tuyn diving viên chüc. 

2. Ni dung thông báo tuyên ding bao gôm: 

a) Tiêu chu.n, diu kin däng k di,r tuyn; 

b) S 0^ hrcmg viên chirc c.n tuyn trong frng vâi vi trI vic lam; 

c) Thñ hn và dja dim tip nhn Phiu dãng k d1r tuyên cüa nguYi dãng 

k dV tuyn; so^ din thoi di dng ho.c din thoi c6 djnh cüa b6 phn dtrçxc 

phân cong tip nhn Phiu dàng k dr tuyn; 

d) HInh thirc và nôi dung thi tuyn hoc xét tuyên; th&i gian và dja dim 

thi tuyén hoc xét tuyên. 

3. Khi có thay di ve^ ni dung thông báo tuyn ding thi co quan, don vi 

có thâm quyn tuyn ding viên chirc phãi th'irc hin vic cong k.hai thông báo 

tuyn ding b6 sung theo quy djnh tai khoán I Diêu nay." 

I () 
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2. Diu 11 duc süa dôi, b6 sung nhu sau: 

êu 11. Hçrp dng lam vic xãc dinh thô'i hin 

1. Hçip dng lam vic xác dinh thñ hn thrcic k kt giüa ngu'?ñ dirng dâu 

don vi sr nghip cong lap vó ngui tring tuyên vâo viên chirc, trr truèng hçip 

quy dinh tai dim d, dim d khoán 1 Diu 58 Ludt Viên chüc, theo mu s6 1 ban 

hành kern theo Thông tu nay. 

2. Di vi các tnthng hap dang k du tuyên vâo viên chiLrc trong linh vrc 

hoat dông van hóa, nghê thuât, the dic, th6 thao, nu drgc tuyên ding vào viên 

chüc thI thrc hin k hgp dng lam viêc xác dinh thôi han, theo mâu so 2 ban 

hành kern theo Thông tu nay. Trithng  hgp xáy ra tranh chap trong thrc hin hap 

dng lam viêc, ngtthi duac tuyn clung trong linh virc hot dng van hóa, ngh 
thut, th duc, tM thao chua dü 18 tui du'cic ng11Yi di din theo pháp lut cüa 

mInh thay m.t giãi quyt tranh chap lien quan dn hap dng lam vic. 

3. CAn cü vào nbu c.0 cong vic, yêu cu cüa vi tri vic làmvá chirc danh 

nghe^ nghip duçc tuyn ding, nguii dung d.0 don vi sr nghip cong 1p quyêt 
dinh thyi hn c11 the^ d k ho dng xác dinh thñ hn tr 12 tháng trà len nhixng 
không vucct qua 36 thang.0 

3. Diu 12 duqc sira di, b6 sung nhu sau: 

êu 12. Hy  p d1ng lam vic không xác dinh thôi hn 

Hap dng lam viêc không xác dinh thii hn dtrçic k kt giQa ngtthi dfrng 

du don vi sir nghiêp cong lap vói ngLri dA thirc hin xong hap donor lam vic 
xác dinh thyi h?n  quy dinh tai khoân 2 vâ khoán 3 Diu 18 Nghj dinh s 
29120121ND-CP ducic sua d&, bô sung ti khoán 10 Nghj dinh so 161/2018/ND-CP 
hoc tnrng hap can bô, cong chüc chuyên thành viên chixc theo quy dinh tai 
dim d, dim d khoAn 1 Diu 58 Ludt Viên chiic, theo mu s6 3 ban hânh kern 
theo Thông tu nay." 

4. Khoãn 1 Diu 14 duGc s1ra dOi, bô sung nhu sau: 

"Diêu 14. Châm düt hçrp dng lam vic trong trirà'ng hop viên chfrc 
chuyên cong tác dn co quan, don vi khác 

1. Khi viên chtrc chuyên dn ca quan, don vi khác thI phâi chãm di.rt hap 
dông lam viêc v&i don vi six nghiêp dang lam vic và duce giái quyêt các chê 
dO, chInh sách theo quy dinh cüa pháp 1ut. Tru?ng hap viên chirc duçic cap có 
thm quyn dng chuyn dn don vi sir nghip cOng 1p khác thI khOng thi.rc 
hin vic tuyên ding mri và khOng giái quyt chê d thOi vic." 
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Diu 4. Sfra dôi, bô sung mt so quy djnh ti Thông ttr sob 15/2001/TT-
BTCCBCP ngày 11 thing 4 nãm 2001 cüa B trtr&ng, Trir&ng Ban To chfrc 
- Can b0^ ChInh phü (nay la' B6^ trtr&ng B0̂  Ni vu) hu'&ng dn thrc hin 
Nghj dlnh  so 68/2000/ND-CP ngày 17 thing 11 nãm 2000 cüa ChInh phü v 
thijc hin chê hop dông mt so loi cong vic trong cr quan hành chInh 
nhà nu'&c, don vi sir nghip 

1. Khoãn 1 Miic I dugc sfra dôi, bô sung nhii sau: 

1. Co quan hành chInh nhà nuâc, don vi sir nghip cong 1p thirc hin 
ché Q hap dOng mt so lo?i cOng vic theo quy djnh tai  Diu 1 Nghj djnh s 
68 /2000/ND-CP, bao gm: 

a) Co quan hành chInh nhà nuâc a Trung tong; a tinh, thành phO5  tr'çrc 
thuc Trung i.rcnig; a qun, huyn, thj xa, thành pho^ thuc tinh, thành ph6 thuc 
thành phOA trrc thuc Trung uong. 

b) Co quan dti din nithc Cong  hôa xã hi chü nghia Vit Nam a nuâc 
ngoài, bao gm: Co quan d.i din ngoi giao, Co quan dai din lãnh s1r, Co quan 
di din ti t chirc qu& t. 

c) Các don vi sir nghip cong 1p do ngân sách nba nuóc bao darn rnt 
ph.n hoc toàn b6 kinh phi chi thuàng xuyên. 

d) Các Co quan, t6 chüc khác có sir ding kinh phi do ngân sách nhà nizôc 
cap quyt djnh vic áp dicing quy djnh cüa Nghj djnh sO 68/2000/ND-CP và Nghj 

djnh s 161/2018/ND-CP d thirc hi en ch d hop dng mt s6 1oi cong vic 
trong các t6 chrc, don vi thuc và trt:rc thuc." 

2. Miic II &rcic sra di, b6 sung nhix sau: 

"II - K\? KET, THVC HIN, THAY DOI, CH AM DTYT, THANTI L 
H(JP BONG vA GIAI QIJYET TRANH CHAP Kill HW BONG CAC 
CONG VIC NOI TAI DIEU 1 CUA NGH! D!NH  SO 68/2000/ND-CP 

1. Ca nhãn, t chüc k hap dng d lam nhffiig cong Vi  quy dnh ti 
Diu 1 Nghj djnh s 68/2000/ND-CP và quy djnh ti khoãn 1 Diêu 3 Ng djnh so 
161/2018/ND-CP ducic diu chinh theo quy djnh cüa pháp lut ye lao dng, pháp 
lut ve^ dan sir, pháp lut v8 thirong m.i và không thuc chi tiêu biên ché, so 
luçing ngu&i lam vic và quy tin h.rong cüa co quan, tO chüc, don vi. 

2. Môt sO^ loai cong vic theo quy djnh tai Diu 1 Nghj djnh so 

68/2000/ND-CP và quy djnh ti khoân 1 Diêu 3 Nghj djnh so 161/2018/ND-CP 
dUVC thirc hin thông qua k kt mt trong các hinh thirc hap dng sau day: 

a) Hqp dng kinh te^ dllclC k kt gifla pháp nhân vài pháp nhân và gita 
pháp nhân vói cá nhân có dãng k kinh doanh theo quy djnh cüa pháp 1ut dan 
sir, pháp li4tt thuong mai; 
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b) Hçp &ng lao dông duac giao kt giüa nguii lao dng ho.c d?i  ditn 
hcrp pháp cüa ngu1i lao dông vi ngithi sü ding lao dng theo quy dinE cüa 
pháp 1u.t lao dng; 

c) Hcip dng thuê khoán tài san du(yc 1ç' kt giüa ben cho thuê tai san vâ 
ben thuê tài san theo quy dnh cia pháp lut dan sir; 

d) Hop dng mtro'n tài san duçic k kM giüa ben cho muçn tài san vá ben 
mucmtài san theo quy dnh cüa pháp lu.t dan sir; 

d) Hop dng djch vii dtrçic k kM gitra ben lam djch vi và ben thuê dch 
vi theo quy dnh cüa pháp lu.t dan s11. 

3. Vic k kM, thrc hin, thay di, chm dirt, thanh l vâ giâi quyM tranh 
chip giüa các ben thuc hiên theo các quy dnh cUa pháp 1ut ye hop dông kinh 
t, ho dng lao dông, hap dng thuê khoán tài san, hap dông miicin tài san, hcTp 
dng dch vi. 

4. Mu hap dng dugc th?c hiên theo các quy djnh cüa pháp lut tucing 
irng vi hInh thtrc hap dng thrçic k kM. 

5. Các cá nhãn dang k hap dng lao d5ng de^ lam nhftng cong vic nêu t?i 
Dieu 1 Nghi djnh sô  68/2000/ND-CP, quy dnh ti khoãn 1 Dieu 3 Nghj djnh so 
161/2018/ND-CP và áp dyng bang krcng quy djnh tai Nghj djnh so 204/2004/ND-CP 
ngây 14 tháng 12 näm 2004 cüa ChInE phü v6 ch8 Q tin luang dôi vói can b, 
cOng chcrc, viên chrc và luc lung vu trang thI chuyn sang thirc hin k hap 
dOng lao dng theo quy djnh tai Diu 3 Nghj djnh s6 161/2018/ND-CP; mrc 
lucing trong hap dng lao dông mri khOng thp han mi'ic luang hin hu&ng." 

3. Khoân 1 Mi;ic III duoc süa dM, bo^ sung nhu sau: 

"Ill - DIEU K1N BOI vOi BEN KY HP BONG vOi COQUAN 
HANH CHINH NHA NU'UC, DON VI STJ' NGHItP VA BIEU KEEN oOi 
VOl CO'QUAN HANH CHINH NHA NTJ'OC, BON VI SV NGHIEP KY 
HQP BONG 

1. Diu kin d& vi ben k hap dng vâi ca quan hânh chinh nhd ntrâc, 
dun vi sir nghip cOng lap: 

a) Di vii Ca nhân: Co dü sirc khóe de^ lam viêc duoc ca s& khám sirc 
khOe chirng nhn theo huo'ng dn cüa B6 Y t; có 1 1ch rO rang ducrc ca quan 
có thâm quyên xác nhân; có khá nãng dáp img yeu câu cüa vi trI vic lam; khOng 
trong thi gian bi truy cru trách nhiêm hmnh sr hoc chp hành an phat tii câi tao 
khOng giarn giü hoãc dang bi áp dung biên pháp giáo dc tai  dja phuang ho.c 
dira vào cci si chira bênh; không trong thôi gian bi cm hành nghé hoc cam lam 
cOng viêc lien quan den cong vic k kM hap Ong. 
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b) Di vth cá nhan hoc t 05  chüc kinh doanh djch vi: Phâi có dU diu kin 
thirc hiên kinh doanh djch vii theo quy djnh cüa pháp 1ut." 

Diu 5. Trách nhiêm t0^ chfrc thtrc hiên 

I. Các Bo^ trithng, ThU tru&ng Ca quan ngang B, ThU trix&ng ca quan 
thuc ChInh phU, ChU tjch Uy ban nhn dan tinh, thành ph6 trrc thuc Trung 
uo'ng và các ca quail, t chrc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hânh 
Thông ti.r nay. 

2. Tnthng hop qua thanh tra, kim tra phát hin viêc to chirc k' thi tuyên, 
xét tuyn cong chirc, viên chCrc, thi nang ngch cong chUc, thäng hng chrc 
danh nghe^ nghiêp vien chUc không thl:rc hin dung quy djnh cUa pháp lut hoc 
vic chm dim, tong hop dim các bài thi có sai sot ãnh hu&ng trrc tip dn kt 
qua thi hoäc xét cUa thI sinh thl can cir k& lun thanh tra, kiêm tra, ngui dng 
du cci quan, don vi có thm quyn t6 chüc thi tuyn, xét tuyn cong chirc, viên 
chi'rc, thi náng ngach cOng chUc, thang hng chirc danh nghê nghip viên chtrc 
hUy k' thi tuyn, xét tuyn cong chirc, viên chüc, thi nãng ngch cong chüc, 
thäng hang chüc danh ngh8 nghip viên chüc không thirc hin dUng quy djnh do 
hoc hUy nhüng bài thi, tng hçrp dim thi hotc xét có sai sot lam thay dôi kt 
qua thi hoc xét; dng thôi, kim dim lam rô trách nhim d8 xU 1 các t6 chUc, 

cá nhân cO hânh vi vi phm theo quy djnh cUa Dâng và cUa pháp 1ut. 

3. Trtr&ng hçip cong chc, viên chUc sU dung van b.ng, chUng chi không 
hop pháp hoc Ukhai không dUng sir th.t d dU tiêu chu.n, diu kin dir thi 
nâng ngch, thäng hang chirc danh ngh8 nghip thi bj xU l k lut theo quy 
djnh; dng th?yi bj hUy kt qua thi nâng ngch, thang hng chUc danh ngh 
nghip và hUy quy& djnh b6 nhim vào ngich, chUc danh ngh.6 nghip viên 
chUc (nu co). Cong chUc, vien chUc bj hUy quy& djnh b6 nhim ngch, chUc 
danh ngh nghip thi xp 1i ngach,  chUc danh ngh nghip, bQtc, h sO krcmg 
dUng vài ngch, chUc danh nghe^ nghip, b.c, M s6 luang huOng khi duqc CU du 
thi nâng ngch, thang hang chUc danh nghê nghip. 

Diu 6. Diu khoãn thi hành 

1. Thong t1.r nay có hiu hrc thi hânh ke^ tU ngày 01 thing 7 nãm 2019. 

2. Quy che^ tô  chUc thi tuyn cong chUc, viên chUc, thi nâng ngch cong 
chUc, thi thang hang chUc danh ngheA nghip viên chUc; Quy cheA to chUc xét 
tuyn cong chUc, viên chUc, xét thäng hng chUc danh nghe^ nghip viên chUc; Ni 
quy kS'  tuyn dung cong chUc, vien chUc, thi nâng ngach  cOng chUc, thãng hang 
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chirc danh nghe^ nghip viên chirc ban hành kern theo Thông tu nay có hiu 1rc 

thi hành ke^ tü ngày 01 tháng 7 nám 2019. 

3. Các co quan, th chüc, don vi tip tic thirc hin de^ an, ke hoch tô  chüc 

tuyn ding cong chüc, viên chc (thi tuyên, xét tuyn, tuyn dung không qua thi 

tuyn), thi nâng ngach cong chirc, thàng hang chüc danh ngh8 nghip viên chirc 

(thi hoc xét thàng hang) dã dirccc cp có thm quyên phê duyt truóc ngày 29 

tháng 11 närn 2018 theo quy djnh tai khoán 2 Diêu 4 Nghj dlnh so 

161/2018/ND-CP thi chiia áp dung quy djnh ti Nghj djnh so 161/2018/ND-CP 

vâ phãi hoàn thành truOc ngày 15 tháng 7 näm 2019. Sau thai h?n  nay nêu 

khOng hoàn1th4ih thi thirc hin theo quy djnh tai Nghj djnh so 161/2018/ND-CP. 

4. BaRk. phn các van ban quy phm pháp 1ut sau: 

a) Ni ngcac diu, khoán, dirn sau day ti Thông tu so 13/2010111-BNV 

ngày 30 tháng 12 ñárn 2010 cüa B6 tru&ng B6 Ni vi quy djnh chi tiêt rnt so 

diu ve^ tuyn diing và nãng ngch cong chirc cña Nghj dnh sO^ 24/2010i'ND-CP 

ngày 15 tháng 3 nàm 2010 cüa ChInh phü quy djnh v8 tuyên dung, sü dicing và 

quãn 1 cong chirc: Diu 2 và Dieu 7; 

b) Ni dung khoán 2, khoãn 3 Dieu 1 Thông tu sO 05/2012/TT-BNV ngày 

24 tháng 10 nàm 2012 ciia B6 tru&ng Bô Ni vu sira dôi, bO sung mt so diêu 

cüa Thông tu so^ 13/2010/TT-BNV ngây 30 tháng 12 nàm 2010 cüa B6 trtthng 

B6 Ni vii quy djnh chi tit mt so^ diêu v8 tuyn dirng và nâng ngch cong chüc 

cfia Nghj djnh s6 2412010/ND-CP ngây 15 tháng 3 nãm 2010 cña ChInh phü quy 

dnh v6 tuyn dung, scr ding và quán 1 cOng chrc; 

c) Nôi dung khoãn 1, khoán 3 Dieu 2 Thông tu so 05/2017/TT-BNV ngày 

15 tháng 8 nàm 2017 cüa B6 trix&ng Bô Ni v11 s1ra di, b6 sung mt sO diêu cüa 

Thông ti.r so^ 1 1/2O14iTT-BN'V ngày 09 tháng 10 narn 2014 và Thông tu s 

13/2010/1-1-BNV ngày 30 tháng 12 nàrn 2010 cüa B6 tru&ng Bô Ni vi ye tiêu 

chun nghip vi chuyên môn, bO^ nhirn ngch và xp luang Mi vói các ngch 

cong chirc chuyên ngãnh hãnh chInh Va vic to^ chirc thi nâng ngch cong chirc; 

d) Nôi dung khoân 4 Diu 11 Thông ti.r s 0^ 12/2012/TT-BN'V ngây 18 

tháng 12 nãm 2012 cüa Bô truing B6 Ni vi quy djnh ye chñ'c danh ngh 

nghip và thay Mi chüc danh nghe^ nghip dôi vói viên chc; 

d) Ni dung các diu, khoán, dirn sau day tai Thông tu so 15/201 2/Tf-BNV 
ngây 25 tháng 12 närn 2012 cüa B6 trwYng B6 Ni vii hung dn ye tuyên diing, 

k kt ho Mng lam vic và den bii dii phi dão tao, bôi dung dôi vâi viên 

chüc: Diêu 2, Diu 4, Diu 7 và Diêu 8. 
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5. Bâi bô Thông tu s 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 nãm 2012 cüa 
B triJcng B Ni vii ban hành Quy ch thi tuyén, xét tuyén vién chi.rc; Quy ch 
thi thãng hang chrc danh ngh nghip viên chtrc dôi vi viên chirc và Ni quy 
kS' thi tuyn, thi thang hang chtrc danh ngh nghip di vri viên chtrc. 

6. Trong qua trInh thirc hin nêu có vuóng mac, dê nghj phán ánh v 
B o Ni vu de^ duçc hLrâng dn ho.c xem xét, giâi quyêt. 

Noi n/ian: 
- Thc ttxong, các Phó Thu tuóng ChInh ph; 
- Các B, co quaii tigang B, ccr quail thuc ChInh phü 
- HDND, UBND các tinli, thãnh pho trirc thu9c TW: 
- Van phông Trung irong và CaC Ban cua Dâng; 
- Van phông Quôc hi; 
- Van phông Chu tjch niràc; 
- Viên Kiêrn sat nhân dan tôi cao; 
- Tôa an nhãn dan tôi cao; 
- Kieni toán tilia nuoc; 

- Uy ban Giám sat tái chinh Quoc gia 
- Uy bail TW Mt trii To quôc Vit Nam: 
- Ca quail Trung uang cua CaC doàn the: 
- Cyc Kiêrn tra van bàn QPPL (136 hr pháp); 
- So Ni vy CaC tinh, thanh phô trçrc thu9c TW; 
- Cong No, Website ChInh phü; Website B6 Ni vy; 
- Bô Ni vy: Bô truOlig, Thcr truOng, cac don vi thu9c 
vâ tri.rc thuoc Bô; 
- Luu: VT, CCVC (20b). 

BO TRUNG 

Lê Vinh Tan 
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BO NQI VU CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

QUY CHE 
TO CH1J'C THI TUYEN CONG CHIC, VIEN CH(J'C, 

THI NANG NGCH CONG NG CHtC, THI THANG HANG CHC DANH 
NGHE NGHIP VIEN CH1'C 

(Ban hành kern theo Thông tu' s6 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 nám 2019 
cla Bô tru'óng Bô Ni vy) 

Chtrcingl 
QUY B!NH  CHUNG VE HQI BONG THI 

Miic1 
HO! BONG THI TUYEN CONG CH1C, VIEN CHU'C, 

THI NANG NGACH CONG CHUC, THI THANG HANG CHUC DANH 
NGHE NGHIP VIEN CHUC 

Biêu 1. Hi dông thi 

1. Hôi dng thi tuyn cong chirc, viên chüc, thi nâng ngch cOng chüc, thi 
thang hang chirc danh nghe^ nghip viên chüc (sau day gi chung là Hi dông 
thi) do ngi.thi dirng dâu ccr quan, dan vi có thâm quyên tuyên dung cong chrc, 
viên chüc, thi nâng ngch cOng chic, thi thang hang chüc danh ngh nghip viên 
chtrc quyêt djnh thành lip.  Hi dOng thi hot dng theo tirng k' thi và tr giài th 
sau khi hoàn thành nhiêm vu. 

2. KhOng cir lam thành viên Hi dng thi di vài nh&ng ngri có quan h 
là cha, me, anh, chi, em ruôt cüa ben vg ho.c chông; vg hoc chng; con &
ho.c con nuOi cüa ngithi dir thi hoc nhung nguè'i dang trong thii gian bj xem 
xét xü l k lust hoc dang thi hành quyêt djnh k Iut. 

3. Hi dng thi tuyn cong chüc thirc hin nhim vii, quyn han  quy djnh 
tai khoãn 2 Diêu 7 Nghi dinh s6 24/201 0/ND-CP ngày 15 tháng 3 näm 2010 cüa 
ChInh phü quy djnh ye tuyn dung, sr dung và quãn 1 cOng chüc (sau day viêt 
tat là Nghj djnh sO 24/201 0/ND-CP) diiçc süa dôi, bô sung tai khoãn 3 Diêu 1 
Nghj djnh sO 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phü si:ra dôi, bô sung 
mt so quy djnh ye tuyn dung cong chüc, vién chüc, nâng ngch cOng chirc, 
thäng hang viên chirc và thirc hin che^ Q hçip dng mt s6 loai  cOng vic trong 
ccv quan hành chInh nhà nithc, dan vi sr nghip cOng 1p (sau day viêt tat là 
Nghj djnh sO 161/2018/ND-CP). 

4. Hi dng thi tuyn viên chrc thirc hin nhim v, quyn han  quy djnh 
tai khoãn 3 Diu 6 Nghj dnh s6 29/2012/ND-CP ngày 12 tháng 4  nàm 2012 cUa 
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Chinh phü ye tuyn dung, sir dung và quân 19 viên Qh1rc (sau day viêt t.t la' Nghj 
dinh so 29/2012/ND-CP) duoc s1ra dôi, bô sung tai  khoân 2 Diêu 2 Nghj djnh so 
161/2018/ND-CP. 

5. Hi dng thi nâng ngch cong chirc thirc hin nhim vii, quyn han  quy 
djnh tai  khoân 2 Diêu 32 Nghj djnh s 24/2010/ND-CP. 

6. Hi dng thi tháng hang chirc danh ngh6 nghip viên chi.'rc thirc hin 
nhim v11, quyên han  quy djnh tai  khoãn 4 Diu 31 Ngh djnh so 29/2012/ND-CP. 

7. Hi dng thi dixoc s1r dung con du, tài khoán cüa cci quan, dan vi có 
thâm quyên tuyên dung cong chirc, viên chrc, thi nâng ngch cong chüc, thi 
thang hang chirc danh ngh6 nghip viên chirc hoc cüa Ca quan tham mi.ru  tr1rc 
tiêp trong các hoat dng cüa Hi dng thi do ngu&i dung du ca quan, clan vi có 
thâm quyên thành 1p  Hi dng thi quyêt djnh. 

8. Truông ha  p cci quan, dan vi có thrn quyn quyt djnh t6 chüc thi nâng 
ngach cong chIrc cüng vài thi thang hang chirc danh nghe^ nghip viên chirc cho 
cOng chüc, viên chüc thuc th.m quyn quàn 19 thi thành 1p mt Hi dng thi 
dê tO chüc vic thi nâng ngach cOng chirc và thi thang hang chirc danh nghê 
nghip vien chüc. Hi dng thi nâng ngch cOng chirc và thi thang hang chüc 
danh nghe^ nghip viên chirc thirc hin nhim vu,, quyên han  theo quy djnh tai 
khoân 5, khoán 6 Diu nay. 

Diu 2. Nhim vu, quyn han và trách nhim cüa thành viên tham gia 
Hidngthi 

1. CH tjch Hi ding thi: 

a) Chju trách nhim tô chirc thirc hin nhim viii cüa Hi dông thi và chi 

dao tô chirc kS' thi tuyn cOng chirc, vien chirc, thi nâng ngach cOng chüc, thi 
thäng hang chtrc danh nghe^ nghip viên cht'rc bão dam dung ni quy, quy che^ k9 
thi theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

b) Phân cOng trách nhim, nhim vi cu th, rO rang cho timg thành viên 
cüa Hi dng thi; 

c) Quyt djnh thành 1p Ban & thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chAm thi, 
Ban chm phiic khâo, Ban kim tra sat hach  khi tO chuc thirc hin phOng van tai 
vông 2; thành 1p các b6 phn giüp vic xét thy can thiêt; 

d) To chuc vic xây dung dé thi, Iva  chçn dê thi, bâo quãn, luu giü dê thi theo 
dung quy djnh ti Quy che^ nay và bào dam bI mt de^ thi theo che Q tâi 1iu "Mit"; 

d) Quy djnh cu tM thôi gian bt du thi cüa trng phn thi trong ni dung 
thi trc nghim tai vông 1 & thng nh.t thirc hin; 

e) To^ chüc vic coi thi, quàn 19 bài thi, dánh sO^ phách, roc phách, quãn 19 
phách, chm thi và các tác nghip khác theo quy djnh tai Quy ché nay; 
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g) Báo cáo ngu&i dung du co quan, don vi có thm quyn tuyn dung 
cong chi'rc, tuyên dung viên chic, thi nâng ngch cong chüc, thi thang hang 
chüc danh nghê nghip viên churc xem xét, quyêt djnh cong nhn kêt qua thi; 

h) Chi dto giâi quyt kin nghj, khiu ni, tô  cáo trong qua trInh t06  chüc 
k' thi. 

2. Phó ChU tjch Hi dng thi: 

Giiip Chü tjch Hi dng thi diu hành hoat dng cüa Hi dông thi và th%rc 
hin rnt so nhim vii cu the cüa Hi dông thi theo sir phân cong cüa Chü tjch 
Hi dông thi. 

3. Các Uy viên cüa Hi dng thi: 

Các Uy viên cUa Hi dông thi do ChU tjch Hi dông thi phân cong nhim 
vi cu the^ de^ bão dam các hott dng cüa Hi dông thi thic hin dung quy djnh 
cüa pháp lut. 

4. Uy vien kiêm Thu k HOi  dng thi giüp Chu' tjch Hi dOng thi: 

a) Chun bj cac van bàn, tài lieu cn thi& cüa Hi dng thi; ghi biên bàn 
các cuc h9p, hott dng cüa Hi dông thi; 

b) T6 chüc, chu.n bj các tài lieu  hithng dn on t.p cho thi sinh (nu có); 

c) T6 chirc vic thu phi du tuyn cong cht'rc, viên chuic, thi nâng ngch, thi 
thäng hang chic danh nghê nghip viên chic; quàn 1 thu, chi và thanh quyêt 
toán theo quy djnh cüa pháp 1u t; 

d) Nhân, báo quãn bài thi cüa thi sinh di.rçrc dóng trong các thi hoc bI 
drng bài thi (sau day gçi Chung là t1ii bài thi) con nguyen niêm phong tü Tru&ng 
ban coi thi; 

d) Bàn giao bài thi ducic dóng trong các tüi bài thi cOn nguyen niêm 
phong Cho Tru&ng ban phách; 

e) Nhn, báo quàn bài thi dã roc phách và duçic dirng trong các tüi bài thi 
cOn nguyen them phong tir Tru&ng ban phách; 

g) Bàn giao bài thi dâ roc phách dmg trong các tüi bài thi cOn nguyen 
niêm phong Cho Tru&ng ban châm thi kern theo các Phiêu chm diem và thc 
hin các cong tác nghip vi lien quail; 

h) Nhân, báo quàn du phách duqc dóng trong các tüi cOn nguyen niêm 
phong tr Tru&ng ban phách sau khi vic châm thi các bài thi cüa các mon thi dà 
hoàn thành; 

i) Nhn, bão quán k& qua phOng vn, thirc hành duçic dóng trong các tüi 
cOn nguyen niêm phong tü Ban kiêm tra sat hch nêu to chüc phOng van, thrc 
hành ti vOng 2; 

k) Ghép phách, thng hqp, báo cáo kt qua vri Hi dng thi; 

1) Thirc hin các nhirn vi khác theo phân cong cüa Chü tjch Hi dng thi. 
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Mic 2 
CAC BAN GIUP VIIC CUA HQI BONG THI 

Dieu 3. Ban del  thi 

1. Ban & thi do Chü tich  Hi dng thi thành 1p gm: Truing ban và các 
thành vien, trong do có mt thành viên kiém Thu k. 

2. Nhim v%1, quyn han  và trách nhim cüa Tris&ng ban de^ thi: 

a) T chirc thirc hin vic xây dirng b dt thi, ngân hang câu hói theo quy djnh; 

b) T6 chüc diu hành toàn b6 hoat dng cüa cong tác xây drng ngân hang 
câu hOi, ra de^ thi; chju trách nhim truck Chü tjch Hi dng thi và truâc pháp 
lut V8 cong tác xây dung ngân hang câu hOi, ra d8 thi; 

c) Bào mt ngân hang câu hOi, d8 thi theo che^ dO tài lieu  "M.t". 

3. Nhim vi1, quyn han và trách nhim cüa thành viên Ban de^ thi: 

a) Tham gia xây drng ngân hang câu hOi, bO de^ thi theo phân cong cüa 

Tnr&ng ban de^ thi; 

b) Báo mat de^ thi, ngân hang câu hOi theo ch dO tài lieu "Mat". 

4. Nhim via, quyn han  và trách nhim cüa thành viên kiêm Thu k: 

Ghi biên bàn các cuOc  hop, hoat dng cUa Ban de^ thi và thrc hin các 
nhim viii khác theo phân cOng cüa Trung ban de^ thi. 

5. Tiêu chu.n thành viên Ban d8 thi: 

a) Nguâi diiçic cr lam thành viên Ban d8 thi là cong chirc, viên chiJrc có 
trInh dO chuyên môn, kinh nghim cOng tác trong ngành, lTnh virc phü hçcp vói 
yêu cu cüa vi trI cn tuyn hoc yêu cAu cüa ngch cong chrc, chüc danh ngh 
nghiêp viên chi'rc dr thi; 

b) Không Cu lam thãnh viên Ban de thi di vói nhng nguOi có quan he^ là 
cha, me, anh, chi, em ruOt cüa ben vq hoc chng; vq ho.c chng; con dé hoc 
con nuôi cüa ngui du thi hoc nhirng ngtthi dang trong th?ii gian bj xem xét xfr 
l k lut hoc dang thi hành quyt djnh k lut; 

c) Ngu&i duçic cr lam thành viên Ban de^ thi khOng duçic tham gia lam 
thành vién Ban coi thi. 

6. Nguyen t.c lam vic cüa Ban d8 thi: 

a) Mi thành viên cüa Ban de^ thi phãi chju trách nhim Ca nhân ve^ nOi 
dung, bão dam bI met, an toàn cüa d8 thi theo dung chuc trách cüa mInh và theo 
nguyen tc báo v8 bI mt nhà nuâc; 
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b) Các thành vien cüa Ban de^ thi lam vic dc 1p vâ trirc tip vói Tnr&ng 
ban 6 thi; ngu&i duçic giao thrc hin nhim vi não chju trách nhim thirc hin 
nhim vi do, không di.rqc tham gia các nhim vu khác cüa Ban dê thi. 

7. Khu v1rc lam d8 thi và các yeu c.0 bâo mt 

a) D8 thi, hrrng dn chm, dáp an, thang dim chua cong b8 thuc danh 
miic bI mt nhà nixâc d6 Wit". De^ thi di phOng chi.ra sir dung duçic giâi 'tMt" 
sau khi kt thiic k' thi; 

b) Vic lam de^ thi phâi dirçic thc hin ti mt dja dim an toàn, bit lip, 
phãi duçic bão v, co' cty du' phixang tin báo mat, phông cháy, chiia cháy; 

c) Danh sách nhUng ngithi tham gia Ban & thi phâi ducc giU bI mt trong 

qua trInh t chirc k' thi. Các thãnh viên tham gia lam & thi du phái cách ly v&i 
ben ngoài tIr thai dim t.p trung lam d thi cho dn khi k& thñc mOn thi do. 

Trong trung hçip cn thit, ducic sir dng bang van ban cüa Trtx&ng ban d thi 
thi các thành vien mOi duçic phép ra ngoài ho.c lien he^ vói ben ngoài bang din 
thoi c djnh, kbi nói chuyn phài bt ba ngoài, có ghi am và dtrài sir giám sat 
hoc chüng kin cüa thành viên Ban giám sat và cüa di din Ca quan cOng an 
(nu dixçic miii tham gia); 

d) Phong bI dirng d8 thi d8 giao, nhn, vn chuyn tü ncli lam de^ thi ra ben 
ngoài phãi thr(yc lam bang giy có dü M bin, kin, t& và dixçc dan chit, không 
bong mép, duçrc niêm phong; 

d) Toàn bô qua trInh giao, nhn, vn chuyn d& thi phãi dizcic giám sat b&i 
thành viên Ban giám sat và cüa di din cci quan cong an (nu dirçrc miii tham 
gia); các phong bi dirng d thi phái di.rçic bão quãn trong thüng lam b&ng kim 
loi có khóa và ducc hem phong trong qua trInh giao, nhn, vn chuyn; 

e) May móc và thit bj ti nai lam de^ thi du' bj hông hay không ding dn, 
chi dirçic dua ra ngoài khu virc cách ly sau th&i gian thi mon cuôi cüng; 

g) Thành viên Ban de^ thi và nhUng nguäi khác co' lien quan phái giü bI 
mt tuyt d& các d8 thi và câu hOi trac nghim, phOng vn, thc hành; không 
dixcc phép cong be, diiói bt k' hInh th(rc nào cho dn khi kt thüc thai gian thi 
mOn thi duçic phân cong thirc hin. 

8. Yêu cu khi xây dirng d thi: 

a) Yêu cu chung: 

1Mm bâo chInh xác, khoa hoc, liii van, câu chU rö rang; 

Phâi phü hop vói yêu cu cüa ngch cong chüc hoc chüc danh ngh 
nghip viên chirc twmg 1mg vâi vi trI duthi; 
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De^ thi phâi có tInh suy 1un, phân tIch, tránh vic hoc thuc lông; 

D8 thi phâi ghi rO s6 dim cüa mi câu hói thi; 

D8 thi phâi ghi rô có chct "HET" ti dim k& thüc de^ thi và phâi ghi rô có 
my trang (di vâi d8 thi có ti'r 02 trang tth len); 

Mi mon thi hoc phAn thi trong mt k thi phái có 6 thi chinh thirc, d 
thi dir phông và kern theo huóng dan, dáp an chm thi cu th. Hix&ng dn, dip an 
chm thi phài có thang dim chi tit dn 5 diem. 

b) Di vd d8 thi tu 1u n: 

Can cü yêu cu cüa kS'  thi, Ban de^ thi có trách nhim soan  thão de^ thi và 
hiu chinh de^ thi, dáp an, hithng din chãm thi (chinh thüc và dir phông) cho 
mon thi. Sau khi somn thão, hiu chinh, các dê thi, dáp an, hu&ng dan châm thi 
dixçc t0A  chüc phãn bin và d xu.t phumg an chinh 1, sira cha nêu thây cn 
thit. Vic phân bin d thi, dáp an, huàng dk châm thi do các thành viên Ban 
dê thi thc hi en. 

c) Di v&i d8 thi trc nghiêm: 

Vic xây dimg ngân hang câu hOi cho d& thi trc nghirn phãi bâo dam s 
luqng câu höi xây dpng gp thi thiu 3 lan so v&i sO câu hôi theo quy djnh cüa 
trng phn thi. Tru&ng ban d8 thi t6 chi:rc dê các thành viên Ban dé thi thâm djnh 
tüng câu hOi thi trc nghim theo di'ing yêu cu cüa vi trI du tuyên hoc yêu cu 
cüa ngch cong chcrc, chirc danh ngh nghip viên chirc dir thi; sau khi hiu 
chinh lan cuôi, Tru(Yng ban dê thi to chirc rut ngiu nhiên các câu hOi de hInh 
thành dê thi trc nghim vói nhiu ph en ban d8 thi khác nhau. Sau khi rd soát 
trng ph en ban & thi trc nghim, Tru&ng ban de^ thi k ten vào tirng phiên ban 
dé thi và bàn giao cho ChU tjch Hi dng thi de^ CH tjch Hi dng thi quyt 
djnh dé thi chinh thüc và dê thi dir phông. 

d) Di v&i & thi phóng vn: 

Ni dung d phông vn phâi can cü vào yêu cu cUa vi trI du tuyn ho.c 
yeu cau v& tiêu chun nghip vii chuyên mon cüa ngch cOng chüc, chüc danh 
nghê nghip viên chüc dir thi; k& cu, ni dung 6 phóng v.n, thirc hành phãi 
báo dam chinh xác, khoa hçc, dánh giá toàn din nàng hrc, khâ näng cüa nguii 
dr tuyên. De'  phöng van phái có dáp an và thang dim kern theo, duçic dóng 
trong phong bI, niêm phong và bão quãn theo cheA d6 tài 1iu "Mat". 

Diu 4. Ban coi thi 

1. Ban coi thi do Chü tjch Hi dng thi thành lap, gm: Tru&ng ban, Phó 
Trithng ban và các thành vien, trong do có mt thành viên kiêm Thu k. 

2. Nhim vii, quyn hn và trách nhim cüa Tru&ng ban coi thi: 

a) Giup HOi  dng thi t05 chirc kS'  thi theo quy ch, ni quy cüa k thi; 
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b) B6 tri phông thi; phãn cong nhim vi cho Phó Tru&ng ban coi thi; phân 
cong giám thi phông thi và giám thi hãnh lang cho tüng mon thi; 

c) N1in và bào quãn d8 thi theo quy djnh; giao d8 thi cho giám thi coi thi. 
Khi giao, nhn dê thi phâi 1p biên bàn xác djnh tInh trng dê thi; 

d) Tam dInh chi vic coi thi cüa giárn thi, kip th&i báo cáo Chü tjch Hi 
dOng thi xem xét, quyêt djnh; dInh chi thi dôi vri thI sinh nêu thây có can cu vi 
phm ni quy, quy chê cüa k' thi; 

d) T chüc thu bài thi cüa thi sinh, niêm phong bài thi d bàn giao cho U 
viên kiêm Thu k Hi dông thi. 

3. Nhim vi, quyn hn và trách thim cüa Phó Tru&ng ban coi thi: 

Giüp Truâng ban coi thi diu hành mt so^ hot dng cüa Ban coi thi theo 
sir phân cong cüa Trtthng ban coi thi. 

4. Nhim vçl, quyn h?n và trách nhim cüa thành Vi  en Ban coi thi duqc 
phân cong lam giám thi ph Ong thi: 

a) Thirc hi  nhim vi coi thi theo sr phân cong cüa Trithng ban coi thi; 

b) Phái có m.t ding gi& tai  dja dim thi de^ lam nhim v11; 

c) Trong khi thc hin nhim vii coi thi, không dis(ic mang vào phông thi 
din thoai di dng, may ghi am, may ãnh, may vi tInh, các phrnmg tin k5' thu.t 
thu, phát truyên tin, phucmg tin sao lixu dtr lieu, thiêt bj chi'ra dung, truyên tâi 
thông tin khac và cac loai giây ti, tài lieu có lien quan den ni dung thi; không 
duçic lam vic riêng; không duçic hut thuôc; không chrçrc sir di1ng các loai do 
uOng có con hoc các chat kIch thIch; 

d) Chi cho thi sinh ra khOi phông thi sam nht sau 2/3 thai gian lam bài 
thi dôi vói mon thi viêt hoc sau khi thI sinh dã np bài, dê thi, giây nháp (neu 
co) va k np bài. Dôi vai mon thi tràc nghim, chi cho thi sinh ra khôi phông 
thi khi dâ het thai gian lam và bài thi sau khi dâ np bài, k?  np bài. Tru&ng hçip 
thI sinh nhât thiêt phái tam  thai ra khôi phOng thi thI giám thi phông thi phãi 
thông báo ngay cho giám thi hành lang dê giám thi hành lang báo cáo ngay 
i'ruông ban coi thi xem xét, giãi quyêt; 

d) Nu có thi sinh vi phm ni quy, quy ch6 thi thi giám thi phông thi phâi 
1p biên bàn xi:r l theo quy djnh. Nêu có tInh huông bat thumg phái báo cáo 
ngay cho Tru&ng ban coi thi. 

5. Nhim vi, quyn han  và trách nhim cüa giám thi phông thi kiêm k 
thut Vi  may tInh (ap dung dOi v&i thi trac nghim trén may vi tInh): 

a) Báo dam he thng may vi tInh trong phông thi hoat dng tot, nêu may 
vi tInh bj hu hông phâi Co trách nhim süa chQa hoc thay the kip th&i; 

b) Tin hànhnhap dit lieu & thi vào may chü; niêm phong may chO, thi& 
bj liru tnü d(r lieu  d8 thi khi két thüc truàc sir chüng kiên cOa dai  din: Hi dông 
thi, Ban coi thi, Ban giám sat thi và dai  din cong an (nêu duçc mai tham gia); 
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c) Kim tra may vi tInh trong phông thi trt.râc, trong và sau qua trInh thi; 

d) Phi hçip v&i giám thihang lang, giám thi phông thi kim tra các 4t 
ding cüa nguii  du thi mang vào phông thi, huàng dan ngui d thi ngôi dung v 
trI; không dê ngi.thi du thi mang vào phông thi tài lieu,  vt dung bj cam; 

d) Kt thüc mi ca thi, tin hành in bài thi cüa nguôi du thi, niêm phong 
tiii dmg bài thi (co chi:t V cüa hai giám thi) và bàn giao cho Tnr&ng ban coi thi. 
Khi bàn giao phài 1p thành biên bàn và cüng k xác nhn; 

e) K& thüc mi bui thi, niêm phong may chü, các thi  eft bj li.ru trtt dü lieu; 

g) K& thüc mon thi, sao liru toàn b6 dü lieu vào thit bj luu trt, niêm 
phong và bàn giao cho TruOng ban coi thi; sau do xóa toàn b6 dr lieu liru trcr 
trên may chü. Vic bàn giao phâi 1p thành biên bàn và cüng V xác nhn. 

6. Nhim vii, quyn hn và trách nhim cüa thành viên Ban coi thi duçyc 
phân cong lam giám thi hành lang: 

a) Gia gin tr.t tigr và bão dam an toàn ben ngoài phông thi; 

b) Phát hin, nhc nh&, phé binh và ciing giám thi phông thi 1p biên ban 
thi sinh vi phm ni quy, quy chê cüa k5' thi a khu virc hành lang. Tru&ng hop vi 
phm nghiêm trong nhu gay m.t trt tir, an toàn & khu vrc hành lang phãi báo 
cáo ngay cho Tru&ng ban coi thi xem xét, giái quyêt; 

c) Không duçc vào phông thi. 

7. Nhim vii, quyn hn và trách nhim cüa thành viên kiêm Thu k: 

Ghi bién ban các cuc h(?p, hot dng cüa Ban coi thi và thrc hin các 
nhim vi khác theo phãn cong cüa Trithng ban coi thi. 

8. Tiêu chu.n cüa thành viên Ban coi thi: 

a) Ngui duçic cü lam thãnh Vi  en Ban coi thi phái là cOng chuc, viên chuc; 

b) Không cCr lam thành viên Ban coi thi di vâi nhng ngu&i có quan h là 
cha, me, anh, chj, em rut cüa ben vç hoc chông; vçi hoc chng; con de' hoc 
con nuôi cüa ngil&i dir thi hoc nhftng ngu&i dang trong th&i gian bi xem xét xa 
l k lust  hoc dang thi hành quyt djnh k) lut; 

c) Nguôi duçic cü lam thành viên Ban coi thi không thrcrc tham gia lam 
thãnh Vi thi, Ban dé thi, Ban phách, Ban chain thi, Ban châm phüc khâo (nu co). 

Diu 5. Ban phách 

1. Ban phách do Chü tjch Hi ding thi thành 1.p gm: Tru&ng ban và các 
thành Vi  en, trong do cO mt thành Vi  kiêm Thu k. 

2. Nhim vi, quyn hn và trách nhim Tru&ng ban phách: 

a) Nhn bái thi duçc dóng trong các tüi cOn nguyen niêm phong tir Uy 
viên kiêm Thu k Hi dOng thi; 
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b) Phân cong nhim vi c11 the^ cho các thành viên Ban phách d8 t6 chüc 
thirc hin vic danh so phách, roc phách các bài thi bão dam nguyen täc so 
phách không trüng lap vâi so báo danh cüa thi sinh; 

c) Bàn giao bài thi dà lam phách duçic dóng trong ti.Tii cOn nguyen niêm 
phong cho Uy viên kiêm Thu k Hi dông thi; 

d) Niêm phong du phách và bâo quãn theo ch8 dQ "Met" trong su& th&i 
gian châm thi cho den khi hoàn thành vic châm thi; 

d) Bàn giao d.0 phách duçic dóng trongtüi cOn nguyen niêm phong cho Uy 
viên kiêm Thu V Hi dông thi sau khi vic châm thi các mon thi dâ hoàn thânh; 

e) Bào mt so^ phách. 

3. Nhim v, quyn hn và trách nhim cüa thành viên Ban phách: 

a) Th%rc hin vic dánh so^ phách, roc phách các bài thi theo phân cong cüa 
Trueing ban phách; 

b) Bão mt s6 phách. 

4. Nhim vi, quyn hn và trách nhim cüa thành viên kiêm Thu k: 

Ghi biên bàn các cuc h9p, hoat Ong cüa Ban phách và thirc hin các 
nhim vi khác theo phân cong cüa Tru&ng ban phách. 

5. Tiêu chun cüa thành viên Ban phách: 

a) Ngu&i duçic cü lam thành viên Ban phách phãi là cong chi'rc, Vi  en chirc; 

b) Không cr lam thành viên Ban phách dii vOi nhItng ngu?ñ có quan h là 
cha, me, anh, chi, em rut cüa ben vçi hoc chông; vçi hoc chông; con de' hoc 
con nuôi cüa ngu?ii dr thi hoc nhüng ngu1i dang trong thai gian bj xem xét xü 
1 k lust  hoc dang thi hành quyêt dnh k)" lut; 

c) Ngu?i di.rçic ci:r lam thành viên Ban phách không duçic tham gia Ban 
coi thi, Ban châm thi, Ban châm phüc kháo (neu co). 

Diu 6. Ban chm thi 
A A 1. Ban chm thi do Chu' tjch H0i dng thi thành 1p gm: Tnr&ng ban và 

các thành viên, trong do có mt thành viên kiêm Thu k. 

2. Nhim vi, quyn han  và trách nhim cüa Trix&ng ban chm thi: 

a) Phan cong nhim vi chm thi cho các thành viên Ban ch.m thi bâo 
darn nguyen täc môi bài thi phâi co' it nhât 02 thánh vién thirc hin nhim vii 
châm thi và to chirc vic châm thi theo dung quy chê; 

b) Truâckhi chm thi, t6 chüc và quán trit dn các thành viên Ban chm 
thi ye hung dan châm, ni dung dáp an và thang diem chm thi. Truxng hop 
phát hinni dung cüa dê thi và huàng dn châm, dáp an châm thi có ni dung 
khOng thông nhât ho.c sai lch thI phãi báo cáo ngay den Chü tjch Hi dng thi 
dê xem xét, quyet djnh. Sau khi co kien cüa Chü tjch Hi dng thi mi thrc 
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hin vic ch.m thi theo quy djnh. Không ducrc tir thay di hu&ng dk ch,m, 
dap an, thang dim châm thi; 

c) Nhn, bâo quail các tüi bài thi con nguyen niêm phong ti'rUy vién kiêm 
Thu k Hi dng thi, sau do phân chia tüi dimg bài thi kern theo phiêu châm 
dim bài thi cho các thành viên Ban chm thi; 

d) Dinh chi ho.c thay di vic chm thi dM vâi thành viên Ban chm thi 
thiu trách nhim, vi phm quy ch thi; 

d) Tng hop kt qua chm thi, dung vào tüi và niêm phong, sau do bàn 
giao cho Ui vien kiêrn Thu k Hi dng thi. Khi bàn giao phãi 1p biên bàn giao 
nhn k& qua chm thi; 

e) Báo mt kt qua dim thi. 

3. Nhim vu, quyn han  và trách nhim cüa thành viên Ban ch.m thi: 

a) Chm dim các bài thi theo dung huâng dn chm, dáp an chm thi và 
thang dim. Chi chrn dim các bài thi duçrc lam trên giy thi do Hi dông thi 
quy djnh; 

b) Báo cáo du hiu vi phm trong các bài thi vâi Trtx&ng ban châm thi và 
kiên nghj hInh thüc xir l; 

c) Bào mt kt qua dim thi. 

4. Nhim vii, quyn han  và trách nhim cüa thành viên kiêm Thu k: 

Ghi biên bn các cuc h9p, hoat  dng cüa Ban chm thi và thrc hin các 
nhim viii khác theo phân cong cüa Truâng ban châm thi. 

5. Tiêu chun cüa thành viên Ban chm thi: 

a) Ngithi duçxc cir lam thành viên Ban ch.m thi là cong chüc, viên chirc có 
trInh d chuyên rnôn, kinh nghim cong tác trong ngành, lTnh vrc phü ho v&i 
yêu câu cüa vi trI can tuyn ho.c yêu cu cüa ngch cong chirc, chüc danh ngh 
nghip viên chirc dir thi; 

b) Không cü lam thành viên Ban ch.m thi di vth nhffiig nguôi có quan 
he^ là cha, me, anh, chi, em rut cña ben vq hoc chông; vcr ho.c chông; con dé 
hoc con nuôi cüa nguii du thi hoc nhUng ngithi dang trong th('i gian bj xem 
xét xtr l k' lu.t hoc dang thi hành quy& djnh k 1ut; 

c) Ngthi dirqc cu' lam thành viên Ban chm thi không duçrc  tham gia vao 
Min thành viên Ban coi thi, Ban phách. 

Diu 7. Ban kim tra sat hch trong trir?rng hçrp tob  chü'c phOng vn 
tai Ong 2 khi tuyn ding cong chfrc, viên chfrc 

1. Ban kim tra sat hach  do Chü tjch Hti ding thi thành 1p  gm: Tnthng 
ban và các thành viên, trong do có mt thành viên kiêm Thu k. 
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2. Nhim vii, quyn han  và trách nhim cüa Tru&ng ban kiêm tra sat hach: 

a) T0̂  chüc thic hin vic phöng vn theo quy djnh trên nguyen tc mi 
thi sinh du phông vn phâi có It nht 02 thành viên trô len chm dim; 

b) Tng ho  k& qua phóng vn kern theo tfrng phiu chm im phóng 
van cüa tirng thI sinh, ctirng trong tai dan kin, niém phong và bàn giao cho 
viên kiêm Thu k Hi dông thi; 

c) Bão m.t k& qua dim phóng van. 

3. Nhim v'çi, quyn han  và trách nhim cUa thânh viên Ban kim tra sat hach: 

a) T6 chirc phóng vn và chm dim thi sinh theo dung dáp an, thang 
diem cüa die phöng van; 

b) Báo cáo các d.0 hiu vi phm trong qua trInh t chüc phóng vn vói 
Tnr&ng ban kiêm tra sat hach  và kin nghj hInh thüc xü l; 

c) Báo m.t kt qua dim phông vn. 

4. Nhim vu, quyn han  và trách nhim cüa thành viên kiêm Thu k: 

Th%rc hin nhim vu ghi biên bàn các cuc hop, hoat  dng cña Ban kiêm 
tra sat hach  và thirc hin các nhim vi khác theo phân cong cüa Tru&ng ban 
kiêm tra sat hach. 

5. Tiêu chun thành viên Ban kim tra sat hach: 

a) Nguôri duçic cü lam thành viên Ban kim tra sat hach  la'cong chüc, viên 
chüc có trInh do chuyên môn, kinh nghim Co tác trong ngành, lTnh vac phü 
hop vri yêu c.0 cüa vj trI cn tuyên; 

b) Không cur lam thành Vi  en Ban kim tra sat hach  dói vâi nhftng ngu&i có 
quan h 1  cha, me, anh, chi, em rut cüa ben vçi hoc chng; vçi hoc chng; 
con die hoc con nuôi cUa nguôi dir xét tuyên hoc nhng nguii dang trong th?i 
gian bj xem xét xur l k 1u.t hoc dang thi hành quy& djnh k lut. 

Chtro'ng II 
TO CH1)'C THI TUYEN CONG CHC, VIER  N CHC, 

Till NANG NGCH CONG CHUC, Till THANG HANG CH1J'C DANH 
NGHE NGHIP VIEN CHU'C 

Muc 1 
CONG TAC CHUAN BI TO CH1YC Tifi 

Diu 8. Cong tác chun bi thi 

1. Trithc ngày thi It nht 15 ngày, Hi dng thi &i thong báo triu tp thi 
sinh du thi, trong do: Thông báo cu th thni gian, dija dim lam thU tiic du thi; 
thu l phi thi; thai gian, dja dim ti chüc on tp (nu co); th?ni gian, dja dim t 
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chirc thi; hInh thi.'rc thi, thñ gian tô  chüc các vông thi, ph.n thi, mon thi dn các 
thi sinh dir thi. 

2. Trtthc ngày thi It nht 01 ngày lam vic, Hi dng thi niêm yt danh 
sách thi sinh theo sO^ báo danh và theo phông thi, si do vi tri các phông thi, ni 
quy thi, hInh thirc, th?yi gian thi d& v&i ti'mg ph.n thi, mon thi, ni dung thi tai 
dja dim tô  chuic thi. 

3. Truck ngày thi It nht 01 ngày lam vic, U' viên kiêm Thu k Hi 
dng phái hoàn thành các cong tic chu.n bj cho k thi nhu sau: 

a) Chia phông thi và chu.n bj danh sách thi sinh de^ gçi vào phông thi; danh 
sách dê thi sinh k np bài thi; 

b) Chu.n bj các biên bàn, gm: Biên bàn giao nhn d8 thi tr Hi dMg thi 
cho T6^ in sao de^ thi, tir T0^ in sao & thi cho Ban coi thi, tü Trix&ng ban coi thi cho 
các giám thi phông thi; biên bàn xác nhn tInh trng tüi dim g dê thi truâc khi c.t 
tüi dmg d thi d phát d thi; biên ban xr l vi phm ni quy, quy chê thi; biên 
bàn giao nh.n bài thi và các biên bàn khác phiic vi cho cOng tic thi; 

b) Chun bj the cho các thành viên Hi dng, Ban coi thi, b phn phiic 
i k' thi. The cüa Chü tjch, Phó Chu'tjch, U v	 y viên Hi dng, TrLthng ban coi thi 

in d.y du' ho ten và chirc danh. The cüa các thành viên khác chi in churc danh. 

Diu 9. Khai mac 

1. Tnthc khi bt du kS'  thi phài th chüc le^ khai mac  k' thi. 

2. TrInh tu th chirc l khai mac  nhi.r sau: Chào c; tuyên bô l do; gith 
thiu dai  biu; cong b0^ quyt djnh thành 1p Hi dng thi; cong b05  quyt djnh t 
chirc thi; cOng b05  quyt djnh thành 1p Ban giám sat k' thi; cOng bá quy& 
djnh thành 1p  Ban coi thi; Chü tjch Hi dng thi tuyên b6 khai mac kS' thi; ph 
bin ke^ hoach thi, quy che^ thi, ni quy thi. 

Diu 10. To chfrc các cuc hop Ban coi thi 

1. Sau le khai mac,  Tnr&ng ban coi thi tô  chi.'rc hçp Ban coi thi de^ ph 
bin ke^ hoach, quy ch, ni quy, nhim v%1, quyn han,  trách nhim cüa các 
thãnh viên Ban coi thi; thng nh.t các hucng dn cn thit de giám thi bitt, thrc 
hin d8 huàng dn cho thi sinh thng nht thirc hin trong qua trInh thi. 

2. D& v&i mi mon thi, truâc gii thi thi thiu 60 phüt, Truâng ban coi thi 
h9p Ban coi thi d8 phân cong giám thi trng phông thi theo nguyen tc không 1p 
1i giám thi coi thi di vói mon thi khác trong cüng mt phông thi; ph bin 
nhftng huàng dn và liru cn thit cho các giám thi cti vói mOn thi. 

3. Tnr&ng ho çip cAn thit, khi kt thiic mOn thi, Tnthng ban coi thi tÔ  chirc 
hop Ban coi thi de^ rut kinh nghim. 
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Diu 11. Cách b tn, sp xp trong phông thi 

1. Di vâi birth thi'rc thi tr.c nghim trên may vi tInh: Phông thi duqc b 
trI may vi tInh dáp 1rng yeu cu mi thi sinh sir dung mt may vi tInh de^ tr1rc tiêp 
Urn bài thi. 

2. Di vri hmnh thüc thi vi thi  thi trc nghim trên giy: Mi phông thi b 
trI t& da 50 (nàm mimi) thI sinh, mAA i thi sinh ngM mt bàn hoc ngM cách nhau 
It nh.t 01 (met)  met. Trithc gi& thi 30 phüt, giám thi phông thi dánh s6 báo danh 
cüa thi sinh ti phông thi và gpi thi sinh vào phông thi. 

3. Doi vâi hInh thirc thi phOng vn: Phông thi dixçic bo^ trI bàn cho các thi 
sinh chun bj ha 1ii sau khi bc thàm ngu nhiên câu höi d chun bj ni dung 
trã 1&i và bàn d hói thi phông van. 

Diu 12. Cách thfrc to chfrc thi trc nghim ti vông 1 

1. Sau khi kt thüc phn thi nào thi miii tip tic t6'  chrc ph-an thi k8'  tip. 

2. Th?i gian U tr khi kt thüc ph.n thi d.0 tiên cho dn phn thi U tip 
do Chü tjch Hi dng thi xem xét, quy& djnh. 

3. ThI sinh duçic mik thi cüa phn thi nào thi d.rçic phép vng mt cüa 
bui thi phn thi do. 

Miic2 
TO CH1C THI TRC NGHIM TREN MAY VI T!NH 

Diu 13. Giãi thIch tfr ngfr 

Trong Quy che nay, các tir ngü sau day discc hiu thu sau: 

1. "PhOng thi trc nghim" là phOng may vi tInh duqc thi& k& cài dt 

phn mm thi tj4c nghiêm và dung d t6'  chirc thi các mon thi theo hlnh thirc trc 
nghim. 

2. "May chü" là may vi tInh duçic sir dung d8 km phn mm ra d8 thi, 
chm thi và thu bài thi cüa nguii dir thi. 

3. "May tram" la' may vi tInh ngithi du thi si'r diing d8 nhn de^ thi, lam bài 
thi va np bài thi. 

4. "Phn mm thi trc nghim" la ph.n mm di.rçc s1r dung d to chüc thi 
tràc nghim trén may vi tInh. 

5. "De thi" là tap ho  p các cau hOi trong ngân hang de^ thi do phn mm to 
ra trén ca s& cu trüc d8 thi do Ban de^ thi thu'c hiên. 
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6. "Sir c& la' nhing sir vic xây ra trong qua trmnh tt cht'rc thi trc nghim 

trên may vi tInh lam cho qua trInh thi trc nghim trên may vi tinh bi gián do?n 

hoc không thrc hin duçic. 

7. "TInh hung bt thi.thng" la' mt hin tuçing &Tn nht, xãy ra trong mt 

th?ñ dim, tai  mt dja dim nht djnh mang tâi hu qua tiêu c1rc cho xâ hi va 

con ngithi. 

8. 'tNgãn hang câu hôi là tp hçip toàn b6 câu hôi thi và dáp an phiic vi 

JAM d8 thi trc nghim. 

Diu 14. Trách nhim trong vic xãy dirng ngãn hang câu hôi thi và 
dápán 

1. Chun bj câu hói thi, dáp an de^ di.ra vào ngân hang câu hói thi tr.c 

nghim trên may vi tInh theo dung yêu cAu v8 s6 luqng, v thit k ph.n mm 

thi trc nghim trên may vi tInh. 

2. Chi do vic dánh may vi tInh, ma hóa, niêm phong, bão quán và bâo 
mat ngân hang câu hói tmâc khi bàn giao cho Hi dng thi de^ tô  chi'rc thi. 

Diu 15. Xây drng ngân hang câu hôi 

1. Câu hói thi và dáp an cho mi phn thi trc nghim trên may vi tInh 

phái bao quát duçic toàn bô  ni dung cüa vi trI vic lam tucrng t'rng v&i ngch 
Cong chüc hoc chi'ic danh ngh8 nghip viên chüc di,r thi. 

2. Câu hôi thi và dáp an thi trc nghim trén may vi tInh phái ducvc ma 

hóa theo yêu cu d.t ra cüa phn mm thi trc nghim trên may vi tfnh. 

3. Ni dung câu hôi trong ngân hang câu hói phãi bão dam khoa hçc, 
chInh xác, cht chê, rô rang, mach 1c, dung van phm, có tInh suy lun, phân 

tIch, tránh vic hoc thuc lông. 

Diu 16. Trách nhim cüa giám thi phông thi, giám thi kiêm k5 thut 
viên may tInh, giám thi hành lang 

1. Quy djnh chung: 

Phâi có mt dung gRi tai  dja dim thi d lam nhim viii. Trong khi thrc 
hin nhim vi coi thi, không duçic mang vào phông thi din thoi di dng, may 
ghi am, may ánh, may vi tInh, các phucing tin truyn tâi k5' thu.t thu, phát 
truyn tin, phuang tin sao hru dü 1iu, thit bj chüa dung thong tin khác và các 
loi giy ti, tài 1iu Co lien quan dn ni dung thi; không duçic lam vic riêng; 
không &rçic hut thuc; không &rçlc st'r diing các 1oi d6 uông có cn ho.c các 
cht kIch thIch. 
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2. Trách nhim cüa giám thi phông thi: 

a) Kim tra phông thi; huâng dn ngi11 di,r thi ngi dung vi trI; 

b) Khi có hiu 1nh, giám thi 1 gçi ten ngi.ri du thi vâo phông thi; giám 
thi 2 kim tra các vt ding cUa ngtthi du thi mang vào phông thi, hr&ng dan 
ngu?i du thi ngi dung vi trI và V vào danh sách dir thi; 

c) Không de^ nguii dir thi mang vào phông thi tài 1iu, 4t diing bj cm; 
hixàng dn nguôi dr thi các quy djnh v8 lam bài thi, ni quy thi; thirc hin nhim 
vi coi thi theo ni quy, quy che^ cüa k)' thi; 

d) Giám thi phông thi chi thrçic trâ l6i ngu?ui du thi cong khai trong phm 
vi quy djnh. Không &rçic cho nguui  du  thi ra ngoài phông thi khi dang thi. Nêu 
nguôi dir thi bj thu m bat thumg ho.c có thu cAu chInh dáng nht thi& phâi 
tam th?LYi ra khOi phông thi thi phâi kip thui báo cáo cho Truing ban coi thi xem 
xét, giâi quyêt; 

d) Giám thi phâi l.p biên ban xur 1 vi phm theo dung quy djnh di vâi 
ngithi dir thi vi phm quy chê, ni quy thi; 

e) Giám thi phái báo cáo ngay Tru&ng ban coi thi dê xem xét, giái quyêt 
khi có tInh hung b.t thiiông xây ra; 

g) Giám thi phãi bão v de^ thi trong khi thi, khOng de^ 16 ipt d8 thi ra ngoài 
phông thi. Giám thi và nhing ngithi lam thim vi phiic vi k' thi không dirçuc 
tháo lun, sao chép, giâi d, mang de^ ra ngoài hoc giái thIch de^ thi cho ngi.thi 
dirthi; 

h) K ten vào niêm phong tüi dung kt qua dim thi cüa ngu11 dr thi theo 
timg ca thi; 

i) Cui buM thi, tin hành niêm phong phông thi trc nghim. 

3. Trách nhim cüa giám thi kiêm k thu.t viên may vi tInh: 

a) Bâo dam he^ thng may vi tInh trong phông thi hot Ong tot, nêu may 
vi tInh bj hix hông phãi có trách thim si'ra chtta hoc thay the^ kip thii; 

b) Tin hành nhp dii lieu d6 thi vao may chü; niêm phong may chü, thiêt 
bj liru trCt dii 1iu de^ thi khi kt thüc truâc sr chfrng kin cüa dai  din: Hi dng 
thi, Ban coi thi, Ban giám sat thi và c1i din cOng an (nu dizcc mui tham gia). 
Vic nhp dii lieu d8 thi chi du(ic thirc hin trong vông 24 gi& tnr6c thM dim 
btt du ca thi d.0 tiên và duqc 1p biên ban có xác nhn cüa các ben tham gia; 

c) Kim tra may vi tInh trong phông thi tnx6c, trong và su qua trInh thi; 

d) PhM ho vài giám thj hang lang, giám thj phông thi kim tra các 4t 
ding cüa ngithi dr thi mang vào phông thi, hthng dn ngu&i dr thi ngi dung vi 
trI; không de^ ngtrui du thi mang vào phông thi tài lieu, wit, dung bj cm; 
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d) K& thüc mi ca thi, tin hành in bài thi cüa ngithi dir thi, niêm phong 

tüi dirng bài thi (co chCt k cUa hai giám thi phông thi) và bàn giao cho Timng 

ban coi thi. Khi bàn giao phãi l.p thành biên bàn và cüng k xác nh.n; 

e) K& thi'ic mi bui thi, niêm phong may chü, các thit bj lixu trtt dt 1iu; 

g) Kt thüc mon thi, sao li.ru  toàn b6 dü 1iu vào thi& bj km trCt, niêm 
phong và bàn giao cho Tru&ng ban coi thi; sau do xóa toàn b dfr lieu km tr€t 

trén may chü. Vic bàn giao phâi 1p thành biên bàn và cüng k xác nhn. 

4. Trách nhim cüa giám thi hành lang: 

a) Giám sat mi hot dng ben ngoài phOng thi; 

b) Phéi ho p giám thj phOng thi, giám thi kiêm k thut viên may tInh, 
hithng dn ngithi dir thi truâc, trong, sau qua trmnh thi; 

c) Theo döi ngithi dir thi khi ra ngoài phOng thi trong thai gian dang thi 
(nu co). 

5. Giám thi vi phm quy ch& ni quy, tüy mIrc d6 bj xü l theo quy djnh 
cüa pháp lut v8 can b, cong chüc, viên chIrc. 

Diu 17. Trách nhim cüa ngirb'i dir thi 

1. Nguôi dir thi có mt tai  phOng thi tnróc thai gian thi theo quy dnh d 
Urn thu tijc dix thi. 

2. Không thrqc mang vào phông thi các 1o.i tài lieu, din thoi, may ânh, 
phi.rcing tin k5' thi4t thu, phát truyn tin, phtrcmg tin sao ltru dU 1iu, các thi& 
bj ghi am, ghi hInh, thit bj chüa ctirng, truyn tâi thong tin. Ngiri dir thi mang 
theo các loai  tài lieu hoc các thit bj trên vào phOng thi, sir diving hay chira sly 
dung du bj coi là vi phm ni quy, quy ch và phài bj xi:r l theo quy djnh. 

3. Khi vào phông thi, ngithi dir thi xut trInh Giy chfrng minh thtr nhãn 
dan hoc The can cu&c cong dan ho.c Mt  trong các 1oti giy ti tüy than hqp 
pháp khác d8 giám thi kMm tra; k xác nhn vào danh sách du thi; nu phát hin 
sai sot ho.c nh.m 1k ve^ ho, ten, näm sinh hoc các thông tin khác lien quan thi 
phài báo ngay cho giám thi de^ diu chinh. 

4. Trong phOng thi, ngi.thi du thi phâi tuân thu các quy djnh sau day: 

a) Tuân thu mçi sir hu&ng dk cüa giám thi; gift trt tr trong phông thi; 
không duqe hut thuc hoac sft dung cht kIch thIch khác trong phOng thi; 

b) Khi phát hin may vi tInh không sir dicing duqc phái kip th&i báo cho 
giám thi d xem t. xét giái quy Nghiêm cm các hành vi lam hông h thng may 
vi tInh phiic viii thi; 
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c) Ngu?i du thi có th.c mc cn hói giám thi phâi hói cong khai; tru?mg 

hop om dau b.t thi.thng phái báo cáo giám thi d8 giài quy&. Chi ducic di lai 
trong phông thi hoc ra ngoài phông thi khi duqc sir ding cüa giám thi; 

d) Nghiêm cm moi hành vi sao chép, truyn tãi thong tin có lien quan 
dn d8 thi ra ngoài phông thi ho.c nhn thông tin ti'r ngoài vào. 

5. Ngu?ñ dr thi chi diiçic thi khOi phông thi khi dâ np bài, dng th?ñ k 
xác nhn vào bang kt qua thi. Nu nguàri dir thi không 4 xác nhn vào bang 
k& qua thi thI phái nhn dim không (0). Trix&ng hqp giám thi coi thi phát hin 
ngix&i dir thi k thay cho ngu?ii dir thi khác thi ca ngu1i k thay và ngithi diicic 
k thay du phái nhn dim không (0). 

Diu 18. Quyn cüa ngtrôi diy thi 

1. Triing hop ngu1i dr thi g.p sr co5  ve^ may tram trong qua trInh thi thi 
báo ngay cho giám thi coi thi bi& d8 1p biên bàn xác nhn s11 co^ và duvc  lam 
li bài thi trong bui thi do. 

2. Co quyn t6 giác nhffiig ngithi vi phm ni quy, quy ch.8 thi cho giám 
thi phông thi, TruOng ban coi thi ho.c thành vién Hi dng thi. 

Diu 19. Giãi quyt các kin nghj vex  bài thi 

1. Không phüc kháo d& vOi các bài thi trc nghim trên may vi tInh. 

2. Trueing hop ngu1i dir thi phát hin câu hOi thi cO sai sot, phâi vit &m 
kin nghj ngay sau khi k& thüc ca thi g1ri Ban coi thi. Tnr&ng ban coi thi có 
trách nhim báo cáo Chü tjch Hi dng thi de^ xem xét, giãi quyt ngay trong 
bui thi do. Không giâi quy& các dcm kin nghj v bài thi trên may vi tInh cüa 
ngi.r?ii dir thi nhn duqc sau thOi gian nêu trén. 

Miic3 
TO CHIJ'C THI TRC NGHIIM TREN GIAY, 

THI VIET, THI PHONG VAN 

• Dieu 20. CongA  tac chuan bi de" thi 

1. Chü tjch Hi dng thi chi do Ban d6 thi t6 chirc vic xây drng d8 thi 
và báo cáo Chü tjch Hi dng thi quy& djnh lira ch9n de^ thi. 

2. Ni dung d thi phãi phü ho ^ i vâi yêu cu cüa vi trI tuyên dung và can 
cr vào tiêu chun nghip vii chuyên mon cUa ngch cong chüc, chüc danh ngh 
nghip viên chirc du thi. Mi d thi phãi Co hu&ng dn chm thi, dáp an và thang 
dim chi tit kern theo. D8 thi phài duçic dóng trong phong bI, &rçYc them phong 
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và bào quân theo ch d tài 1iu "M.t". Vic giao, nh.n, m& d thi du phãi 1p 

biên bàn. 

3. Di vâi hInh thüc thi vik: Phài có It nht mt de thi chInh thüc và mt 
de^ thi di phông. De^ thi drçic nhân bàn de^ phát cho tüng thi sinh dr thi. 

4. D& vi hInh thüc thi trc nghim: Phãi có It nht 02 de^ thi chlnh thirc 

và 02 d thi dr phông vâi ma d thi khác nhau. D thi duqc nhãn bàn d phát 

cho tüng thi sinh du thi. ThI sinh ngM canh nhau không duçic sà dung de^ thi 

giông nhau. 

5. D6i vâi hlith thirc thi phong vn: Phâi báo dam có sO^ du so vi s6 

lircing thI sinh duge triu tp dir thi theo trng vi trI tuyn dung d thi sinh bc 

thàm ngu nhiên. 

6. Vic nhân bàn d8 thi (thi vit, thi trc nghim) do Chü tjch Hi dng thi 

quyt djnh, bâo dam hoàn thành truâc gi ho Ban coi thi d ph cong giám thi 

phông thi It nht 30 phüt. De^ thi sau khi nhân bàn, dóng trong tüi dung d8 thi, 

dugc niêm phong và bào quân theo che^ do^ tài 1iu Wt". Ngu&i tham gia nhãn 
bàn & thi phãi dugc cách ly cho dn khi kt thüc bui thi. 

7. In sao, 4n chuyn và bàn giao de^ thi: 

a) TO^ in sao de thi: 

T6 in sao de^ thi do Chü tjch Hi dng quy& djnh thành lip, trong do To 
truông T05  in sao de^ thi và các thành viên. 

TO in sao dê thi lam vic tp trung theo nguyen tàc each ly trit dé tir khi 
m& hem phong d8 thi d8 in sao cho dn khi ht thi gian lam bài thi cüa mon thi 
dà ducc in sao do. 

T05  tnxng Ti in sao d8 thi chju trách nhim cá nhãn tnthc Chu' tjch Hi 
dng thi và trurc pháp 1ut v các cong vic sau day: Tip nh.n de^ thi gc, t 

chüc in sao d8 thi, bão quàn và bàn giao d8 thi &rcic drng trong tüi de^ thi, disgc 

niêm phong cho Trir&ng ban coi thi truóc sij chrng kiên cüa Uy viên kiêm Thu 

k Hi dng thi, thãnh viên Ban giám sat thi và cüa dai  din CG quan cong an 
(nu dugc m&i tham gia). 

b) In sao de^ thi: 

In sao d thi 1n lixgt cho t1rng mon thi; in sao xong, niêm phong dóng gói 
theo phông thi, thu d9n sach  së, sau do mâi chuyn sang in sao d thi cüa mon 
tip theo. Trong qua trInh in sao phái kim tra chit lizcing bàn in sao; các bàn in 
hông phài dugc thu 1i, dóng tüi, niêm phong de^ hüy sau khi k& thiTc buii thi. 
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Kim soát sO^ hxcxng thI sinh cüa thng phông thi, mon thi d to chüc phân 
ph6i de^ thi; ghi ten dja dim thi, phông thi, mon thi và s6 hxçing d thi vào t1rng 
tüi dirng d8 thi truâc khi dóng gói de^ thi. 

Dóng gói dung so^ li.rçing d8 thi, diing mon thi ghi a tüi dirng d8 thi, dü s, 
hxcng d thi cho tfrng phông thi. Mi mon thi phâi có 01 tiii dung d8 thi du 
phOng (di vài de'  thi trc nghim phài có dü các ma de^ thi), so^ h.rçing d thi dir 
phOng do TO^ trithng To^ in sao de^ thi quyt djnh. Sau khi in sao xong, phái dan 
kin, them phong vào bão quãn trong thüng lam b&ng kim 1oii có khóa. 

Trong qua trinh in sao, T6 in sao d8 thi chju trách nhim quãn 1 các bI de-

thi, ke^ ca các bàn in thüa, in hông, in ma, x.u, rách, b.n dã bj loai ra. 

c) Vn chuyn, bàn giao d8 thi: 

Khi 4n chuyn, bàn giao de^ thi fir To^ in sao de^ thi cho Tri.r&ng ban coi 
thi, de^ thi phài duqe bão quail trong thUng lam bang kim 1oi, có khóa và ducic 
niêm phong; khi bàn giao phâi 1p biên bàn có sir chirng kin cüa Uy viên kiêm 

Thtr k Hi dng thi, thành viên Ban giám sat thi và cüa di din ccr quan cong 
an (nu duçic miii tham gia). 

Diu 21. Giy lam bài thi, giy nháp 

1. D& vói hInh thüc thi vit, gi.y lam bài thi duçic in sn theo mu quy 
djnh do Hi ding thi quy& djnh, có ch1t V cüa các giám thi tai  phông thi. 

2. Di vâi hInh thüc thi ti4c nghim trên giây, thi sinh lam bài trirc tip 
trên Phiu lam bài thi trc nghim do Hi dng thi quy& djnh. 

3. Giy nháp: Su' ding thng nht mt 1oti giy nháp do Hi dng thi phát 
ra, có chü V cüa giám thi ti phông thi. 

Diu 22. Xác nhn tInh trang del  thi và m& del  thi 

1. Giám thi phông thi mai 02 d.i din thi sinh kim tra hem phong phong 
bI dung & thi và k biên bàn xác nhn phong bI dun  g d8 thi duçrc niêm phong 
theo quy djnh. 

2. Tru&ng ho tüi dirng de thi bj mt du niêm phong ho.c có du hiu 
nghi ngi khác, giám thi phông thi 1p biên bàn (co xác nhn cüa 02 dai  din thi 

sinh) ti phông thi; dng thai thông báo Trtxâng ban coi thi & báo cáo Chü tjch 
Hi dông thi xem xét, giái quy&. 

3. Tru&ng hqp sau khi dã m& de^ thi, nu phát hin & thi có 1i (de^ thi có 
sai sot, nhm de^ thi, thiu trang, nhm trang) hoc thüa, thiu s6 luqng & thi thi 
giám thi 1 cüa phông thi phâi thông báo ngay cho Tnr&ng ban coi thi de^ 1p biên 
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bàn; dng thii Trithng ban coi thi phái báo cáo ngay len Chü tjch Hi dng thi 
dê xem xét giài quyt. 

4. Vic sir ding de^ thi du phông do Chu' tich  Hi dng thi quyt djnh. 

Diu 23. Cách tInh thèi gian lam bài thi 

1. Di vâi hInh thüc thi vit: Thôri gian b.t du lam bài thi duçic tInh tr 
th?yi dim sau khi giám thi phát xong d8 thi Cho tfrng thi sinh và d9c li ht toàn 
bO^ ni dung de^ thi. Thèi gian 6 giám thi phát d thi là 05 phüt. Tong thi gian 
lam bài thi cti.rçic ghi trên de^ thi. Giám thi phông thi ghi thai gian bt d.0 và th&i 
gian np bài len bang trong phàng thi. 

2. Di vâi hInh thirc thi trc nghim: Thii gian b&t dâu lam bài thi duçic 
tInh sau 05 phit ke^ tr khi giám thi phàng thi phát xong de^ thi Cho thi sinh. Thii 
gian de^ giám thi phát de^ thi la' 10 phüt. Tng thôi gian lam bài thi duçic ghi trên 
& thi. Giám thi phông thi ghi th('yi gian b.t du và thai gian np bài len bang 
trong phông thi. 

3. Di v1i hInh thi'rc thi phóng vn: Thi gian chu.n bj và trã I&i câu hôi 
cUa mi thi sinh téi da la' 30 phüt. 

Diu 24. Coi thi và thu bài thi 

1. Coi thi: 

MOM phông thi ducuc phân cong 02 giám thi, trong do có mt giám thi 
di.rçic Tnr&ng ban coi thi phân cong chju trách nhim chInh trong vic coi thi tai 
phOng thi (g9i là giám thi 1). Khi &rçrc phân cong nhim viii coi thi trong phông 
thi, giám thi phOng thi thirc hin các buóc cong vic sau: 

a) Kim tra phOng thi, dánh s6'  báo danh cüa thi sinh ti phông thi; 
AA

I 

b) Khi có hiu lnh, gci thI sinh váo phOng thi; kim tra Gi.y Chung minh 
nhân dan hoc The can cithc cong dan hoc giy ti tüy than hop pháp khác cüa 
thI sinh; hisóng dn thi sinh ngi theo dung vi trI; chi Cho phép thI sinh mang 
vào phOng thi nMng 4t dung theo quy dlnh,  không deA thi sinh mang vào phông 
thi tài lieu và vt dung cm theo quy djnh tai Quy ch8 nay; 

c) Khi có hiu lnh, giám thi 1 di nhn d8 thi, giám thi 2 nhc nh& thI sinh 
nhffiig die-u.cn thit v k 1ut phOng thi; ghi rô hç ten và k ten vào các Ru giy 
thi, giy nháp dü d8 phát Cho thI sinh (không k th'ira); hu&ng dn và kim tra thI 
sinh gp giy thi dung quy cách, ghi s báo danh và din dü thông tin thi sinh 
vào các miic cn thi et cüa giy thi trtthc khi lam bài thi. Tnr&ng hcup thI sinh yêu 
cu b6A sung giy thi, giy nháp thi giám thi coi thi phái k giy thi, giy nháp 
trithc khi phát Cho thi sinh; 
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d) Khi có hiu 1nh, giám thi 1 giG cao phong bI de^ thi d thi sinh thy rö 

cà mt tnrâc, mt sau và tInh trng niêm phong cüa d8 thi, dng thô'i yêu cu hai 

thi sinh chimg kin, k vào biên bàn xác nhn trInh trng de^ thi; sau do m('Y bI 

dirng ct thi, kim tra s luçing d thi; khi có hiu 1nh hoc den gRi phát d thi 

thi tin hành phát d thi cho thi sinh; 

d) Trong gi& lam bài, mt giám thi bao quát ti r du phOng dn cui phOng, 

giám thi cOn li bao quát tü cui phOng den du phOng cho dn h& gi& thi; giám 

thi coi thi không dw7c dfrng canh  bt  kS'  thi sinh nào hoc giip d& thi sinh lam 

bài thi thrOi bt k' hInh thüc nào; chi duqc trã lbi cong khai các câu hOi cüa thi 
sinh trong phm vi quy djnh; 

e) Giám thi phOng thi có trách nhim bâo ve^ de^ thi trong gi& thi, không d 
I A  0 lot d8 thi ra ngoài phOng thi. Sau khi tInh gi& lam bài 15 phüt, giám thi phOng 
thi giao li các de^ thi thi'ra dã duçic niêm phong la i cho thành viên duqc Trithng 

ban coi thi phn công; 

g) Tnx&c khi h& gic'r lam bài 15 phüt (d& vâi mOn thi vit, thi tràc 

nghim), giám thi phOng thi thông báo thii gian cOn lai  cho thi sinh du thi bit 

de^ kim tra và hoàn thin các thông tin cUa thi sinh vào các mic cn thit cia 
giy thi truâc khi np bài thi. 

2. Thu bài thi: 

a) D& vri MA  thi vi&: 

Chi thu bài thi cUa thi sinh s1m nht sau 2/3 th?ii gian lam bài thi. 

Khi h& gii lam bài, giám thi yêu cu thi sinh ngfrng lam bài; giám thi 1 
vra g9i ten tüng thi sinh len np bài, vra nhn bài thi cüa thi sinh và khi nhn 
bài, phâi dm dü tng s ti giy thi cüa thi sinh dã np, yêu cu thI sinh tir ghi 

dung tng s 0^ tOr va k ten vào danh sách thu bài thi, sau khi dA k np bài, thi 
sinh duçic phép thi phOng thi. Giám thi 2 duy trI trt tir và k) 1ut phOng thi; 

b) Di v&i MA  thi trc nghim trén giy: 

Chi thu bài thi cña thi sinh khi dâ ht gRi lam bài thi. 

Khi h& gRi lam bài, cà hai giám thi phOng thi thu toàn bo^ bài thi cüa thi 
sinh trong phOng thi, sau do gçi Ian hrçit timg thI sinh len k np bài thi, trong 
khi k np bâi thi, giám thi phOng thi phãi kim tra li bài thi cüa thi sinh k np 
bài, sau khi dã k np bài, thi sinh duqc phóp thi phông thi; 

c) Giám thi phOng thi kim tra, sp xp bài thi theo thu tir tang dn cüa s 
báo danh. Các biên ban xu l vi phm ni quy, quy ch thi (nu co) phài kern theo 
bài thi cüa thi sinh. Giám thi phOng thi bàn giao bài thi cho các thành viên drcic 
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Tru&ng ban coi thi phãn cong lam thim vi thu bài thi sau mi buôi thi. M 05 tüi 

bài thi phài duçc kim tra cong khai và di chiu so^ bài, Ong s6 t cüa 11mg bài 

thi kern theo, danh sách thu bài thi và các biên bàn xir 1 k) 1u.t (nu co); 

d) Sau khi kim tra, tüi dirng bài thi và danh sách thu bài thi cüa 11mg 

phông thi &rçlc thành Vi  do Tru&ng ban Ban coi thi phân cong thirc hin 

nhim vi thu bài thi cüng hai giám thi coi thi cüa phông thi tin hành niêm 

phong ti cho^ và cüng k giáp lai giüa nhãn niêm phong v&i tüi dirng bài thi; 

dng th?i cüng k bién bàn giao, nhn bài thi. Tüi dmg bài thi dtrccc dan niêm 

phong vào chInh giia các mép dan. Sau cUng, Truâng ban coi thi k niêm phong 
vào tüi dung bài thi truâc khi bàn giao cho Thu k Hi dng thi. 

Diu 25. Chm thi vit, thi trc nghim trên giây 

1. Vic chm thi dizçic th1rc hin thong nht ti 1 khu virc, có dü phi.rang 

tin phông cháy, chüa cháy. 

2. Phông chüa bài thi, ti, thüng hoc các thit bj dung bài thi phãi duccc 

khóa và niêm phong; chIa khóa do Uy vién kiêm Thu k3 Hi dng thi gitr; khi 

dóng, ma phãi 1p biên bàn cüng k xác nh.n v&i sir chrng kin cüa thành viên 

Ban giám sat kS'  thi và cüa di din ccy quan cOng an nu duqc mc'ri tham gia). 

3. Không duçc mang bài thi cüa thi sinh ra khOi dja dim chm thi. 

4. Không duqc mang din thoi di dng, may ghi am, may ãnh, may vi 

tInh, các phucing tin k5' thut thu, phát truy&n tin, phizang tin sao 1uu dti 1iu, 

thit bj chira dirng thông tin khác hoc các giy ti riêng, but xóa, but chi vâ các 

1oi but khác không trong quy djnh cüa Ban chm thi khi vào ho.c ra ngoài khu 
vrc ch.m thi. Vic quy djnh 1oi but dung cho chm thi do Tru&ng ban chm thi 

quy& djnh và &rçic ghi trong biên ban hop Ban chm thi. 

5. Tnric khi chm thi, Tru&ng ban chm thi t6 chüc h9p Ban chm thi dé 

phân cOng nhiêm vi; tô  chirc chm thi tuân thu thirc hin theo hu&ng dn châm, 

dáp an, thang dim cña d thi. 

6. Vic chm thi thirc hin theo nguyen t&c chm hai vOng dc 1p nhu sau: 

a) Chm thi 1n thi'r nht (thành viên chm 1): 

Trixonng ban chm thi tô  chuc bc thäm ngu nhiên nguyen tui dirng bài thi 

và giao cho riêng cho 11mg thành viên chm thi. 

Truâc khi chm thi, thành viên chm thi kim tra 11mg bâi thi, bào dam dfi  

so t&, s6 phách và gch chéo tt cã nhItng phn trng con thira do thi sinh không 

vit hk 
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Không chm dim nhUng bài thi lam trên giy khác vâi giy dung cho k' 
thi. Trong trung hçip phát hi  ^n bài thi không dñ s6 t hoc so^ phách hoc bài 
thi thrçc lam trên gi.y nhap hoàc bài thi duçic lam trên gi.y khác vói giây dUng 
cho k9 thi hoc bài thi có chit vit ccia hai nguäi hoc vit bang hai thu mirc 
khác nhau tri len hoc vit bang mirc do, bUt chi hoc có vi&, ye nhftng ni 
dung không lien quan dn ni dung thi hoc ni dung trâ l?ji ho.c nhitng bài thi 
nhàu nat hoc nhüng nghi van có dánh dAu bài thi thành viên Ban chrn thi giao 
lai các bài thi nay cho Trtthng ban chAm thi xem xét, xU 19. 

Khi chAm lAn thu nhAt, ngoài nhng net gch chéo trên các ph.n giây con 
thUa, thành viên chAm thi không dixçic ghi bAt ci'r ni dung ho.c k9 hiu khác vào 
bài cUa thi sinh hoäc tUi dirng bài thi. Dim thành phAn cCia tirng câu, diem toàn 
bài thi và các nhn xét (nu co) di.rçic ghi chi ti& vào phiu chAm dim cUa trng 
bài thi và kçp cUng vâi bài thi; trên phiu chAm dim ghi rô ho ten và chit k9 cUa 
thành viên chAm thi. 

b) ChAm thi lAn thu hai (thành viên chAm 2): 

Sau khi các thành viên chrn thi ducic phân cong lam nhim vii chAm thi 
Ian thu nh&t dã chAm thi xong, Tru&ng ban chAm thi r(it các phiu chAm thi ra 
khOi tUi bâi thi ri to^ chUc bc thäm ngAu nhiên tUi dirng bài thi và giao riêng 
cho tüng thành vien chAm thi lAn thU 2, dam bão không giao trâ lai  tUi bài thi dâ 
chAm cho chInh thânh viên dä chAm thi lAn thU nhAt. 

Thành vien chAm 2 không dixcic ghi bAt cU ni dung hoc k9 hiu khác 
vào bài cUa thi sinh hoc tUi ding bài thi. 

Thành viên chAm 2 chAm tr%rc tip vào bài cUa  thi  sinh. Dim chAm trng 9 
nhó phâi ghi tai  1 bài thi ngay cnh 9 duçic chAm; sau do, ghi dim thanh phAn, 
dim toàn bâi vào dOng dim chAm bài thi theo quy dnh, ghi rô h9 ten và k9 vào 
ô quy djnh a tAt ca các t giAy thi. 

ChAm xong tUi nào, tharih Vi  chAm 2 giao 1i tUi bai thi cho Trithng ban 
châm thi. 

7. XU 19 k& qua chm thi sau khi hai thành viên chAm: 

a) Dim chung toàn bài cUa hai thành viên chAm thi lch nhau tir 5 dim 
tth xuông (trir tnrOng hçip cong  nhAm dim) thI lAy dim trung bInh cong  cUa hai 
thành Vi  en chAm thi lam dim chInh thUc cUa bai thi ri ghi dim vào ô quy 
djnh. Các thành Vi  en tham gia chAm thi bài thi do cUng k9, ghi rO hç ten vào tat 
cã các t& giAy thi; 

b) Dim chung toàn bài cUa hai thành viên chAm thi 1ch nhau tir trén 5 

dim dn duói 10 dim (trir tru&ng hop cong nhAm dim) thI Tnr&ng ban chAm 
thi trao di lai vài hai thành viên chAm thi. Tnrng hop không thong nhAt duçc 

23 

Số văn bản: 3/2019/TT-BNV
Ngày văn bản: 14/05/2019



thi Tru&ng ban chm thi quy& djnh dim chInh thirc cüa bài thi. Các thãnh viên 
tham gia ch.m thi bài thi do cüng k, ghi rö ho ten vào t.t cã các t giây thi; 

c) Dim Chung toàn bài cüa hai thành viên chm thi 1ch nhau tü 10 dim 
trâ len thi Tnthng ban chm thi giao bài thi Cho thành viên thr ba châm. 

8. Xü 1 kt qua sau khi thành viên thi.'r ba ch.m: 

a) Nu kt qua chm cUa hai trong ba thành viên chm thi ging nhau thI 
1y dim giéng nhau do lam dim chInh thirc cüa bài thi ri ghi dim vào ô quy 
djnh. Các thành Vi  en tham gia ch.m thi bài thi do' cüng k, ghi rO ho ten vào tat 

ca các t?i giy thi; 

b) Nu kt qua cUa ba thành viên chm lch nhau l&n nht dn dthi 10 
dim thi 1y dim trung bInh cong cüa ba thành viên ch.m lam dim chInh thüc. 
Các thành viên tham gia chm thi bài thi do cüng k, ghi rô hQ ten vào tt cã các 
thgiythi; 

c) Nu kt qua cüa ba thành viên chm lch nhau 1&n nh.t tü 10 dim tr& 
len thI Tru&ng ban chm thi t chCrc ch.m tp th8 và quy& djnh dim chInh 
thüc. Các thành viên tham gia ch.m thi bah thi do cüng k, ghi rO hç ten vào t.t 
Ca CAC t& giAy thi. 

9. Sau khi chm xong toàn bo^ bài thi cüa tmg mon thi, Tri.r&ng ban chm 
thi tng ho  p dim thi vào bàn tng ho  p Chung cO chtt k cüa các thành viên 
chm thi và Tru&ng ban chm thi, kern theo tIxng Phiu chm dim bài thi cüa 
tüng thành Vi  en chin thi, dirng vào phong bI kin, hem phong và bàn giao Cho 
U viên kiêm Thu k Hi dng thi & thirc hin các cOng vic tip theo. Vic 
giao, nhn di.rçrc 1p biên bàn có s1r chüng kin cüa thành viên Ban giám sat thi 
và dai  din ccr quan cong an (nu ducic rnii tham gia). 

Dieu 26. ChamA  phuc khao thi viet, thi trac nghiçm tren glay 

1. Thii han  nhn don phüc khão và chm phüc khão trong kr thi tuyn 
cong chirc, vién chüc và thi nâng ngch cOng chüc thirc hin theo quy djnh tai 
Nghj djnh so-  161I2018fNf)-CP. 

2. Th?ii han  nhn dan phüc khâo và chm phüc khâo trong k' thi thäng 
hang chCrc danE ngh nghip viên chCrc ducic áp ding thirc hin theo quy djnh v 
thii htn nhn don phüc khão va chm phüc khão d6i vâi k' thi nâng ngch cong 
chüc tai  Khoán 1 Diu nay. 

3. KhOng phüc khão di vói don & nghj phüc khâo nhn duçic sau thôi 
han quy djnh (tInE tü ngày gui don theo du buu din trên phong bI don nu don 
dixqc giri theo duOng buu din); không phüc khão di vói các don d8 nghj phüc 
khào gl.ri bang Thu din tü, Fax, Telex. 
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4. Chü tjch Hi dng thi quy& djnh thành 1.p Ban phüc khào, không bao 
gm nhftng thành viên dã tham gia vào Ban chm thi. K& qua chm phüc khâo 
duçic tng hop vao kt qua thi, Chü tjch Hi dng thi báo cáo ngu?ñ dirng du cci 

quan Co thm quyn tuyn diing cong chfrc, viên chirc, thi nãng ngch cong 

chüc, thi thang hang chüc danh ngh8 nghip viên chüc xem xét, cong nhn kt 

qua thi. Kt qua phüc khão dtrçic thông báo cho nguñ có don de^ nghj ph UPC kháo. 

5. Tiêu chun thành viên Ban chm phüc khào thc hin nhu tiêu chun 

cüa thành vién Ban chm thi. 

6. Nhim vu cUa Ban chm phüc khão: 

a) Kim tra các sai sot nhu cong sai dim, ghi nh.m dim bài thi; 

b) Chm 1i cac bài thi theo don de^ nghj cüa thI sinh. 

7. TrInh tii phüc khâo bài thi 

a) Vic phñc kháo tin hãnh theo trng mon thi du&i sir diu hãnh trçrc tip 
cüa Trithng ban ch.m phic khâo. 

b) TruOc khi bàn giao bài thi cho Tru&ng ban chm phñc khâo, Uy viên 
kiêm Thu V Hi dng thi tin hãnh the vic sau day: 

Tra ci'ru de tr s6 báo danh tim ra s6 phách bài thi. Rut bài thi, di chiu 

vii Phiu thu bài thi d kim tra, di chiu s t?i giy thi; 

Tin hành che dim ch.m thi và các thãrih viên chm thi truóc do, bâo 
dam thành vien chm phüc kháo không nhn bit duçic dim chm thi và ngtthi 

chm thi truâc do; 

TV ho p các bài thi cüa mt mOn thi vào mt tüi hoc nhiu tii, ghi rO so 
bài thi và tng s6 t?Y giy thi có trong tüi dimg bài thi; niêm phong và bàn giao 
cho Ban phüc kháo. Khi bàn giao phái 1p  thành biên bàn có sir churng kin cüa 
thành viên Ban giám sat và dai  din cci quan cong an (nu duçic miii tham gia); 

Trong khi tin hành các cOng vic lien quan den phüc kháo bài thi phâi có 
It nh.t tü hai thành viên Hi dng thi trâ len tham gia và có sir giám sat cüa 
thãnh Vi  en Ban giám sat và dai  din ca quan cong an (nu duçc mi tham gia). 

Tuyt d& gift bi mt v8 quan h8 giia s6 báo danh và thông tin cá nhân cüa 
thi sinh v&i so^ phách và không dirge ghép du phách. 

c) Vic ch.m phUc khão thi vi&, thi trAc nghim trên gi.y dirge thrc hin 
nhu vic ch.m thi vit, thi trc nghim trên gi.y quy djnh ti Diu 25 Quy ch 
nay và phái ch.m b&ng mvc  co màu khác vói màu mire duçic chrn truâc do trên 
bài thi cUa thi sinh. 
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8. Xir 1 k& qua ch.m phüc khão: 

a) Nu k& qua chm cüa hai thành viên chm ph-6c khão ging nhau thi 
1y kt qua do lam dim phiic khão, ghi dim vào ô quy djnh. Các thành viên 
tham gia chm phüc khào bài thi ctó cüng k, ghi rö hç ten vào tmg ti giây thi; 

b) Nu k& qua chm cüa hai thành viên chAm phUc khào có s1r chênh lch 
thI Tri.r&ng ban phiic khão giao bài thi Cho thành viên chrn phüc khào thu ba 
chm tr%rc tip trên bài lam cüa thi sinh. Nu k& qua ch.m cüa hai trong ba 
thành viên chm ph-dc khào ging nhau  thi  ly dim ging nhau lam dim phüc 
khào. Tru&ng hçip dim chm phUc khão cüa ha thành viên chm phüc khão loch 
nhau thI ly dim trung bInh cong cüa ba thành viên chm phtic khão lam ctiêm 
chinh thirc. Các thành vién cüng tham gia chm phüc khào bài thi do k, ghi rO 
h9 ten vào tt câ các t gi.y thi; 

c) Bài thi có dim phüc khâo chênh lch so v&i dim châm dçit dâu (dâ 
cong b) t1r 2,5 dim trâ len thi thrcic diu chinh dim. Trong tru?ng hçip dim 
phi'ic khào chênh lch so vâi dim chm dçit du (dã cong b) tü 5 dim tr& len 
thi Tru&ng ban chm phüc khào phài báo cáo Chü tjch Hi dng thi de^ quyt 
djnh to-  chüc di thoi trirc tip giUa các thành Vi  en chm thi dqt du và các 
thành viên chm phüc khâo (co ghi biên bàn); sau khi di thoi, Tru&ng ban 
phüc khâo báo cáo Chü tjch Hi dng thi quyt djnh dim phüc kháo bài thi vá 
quy& djnlI vic diu chinh dim. Nu thAy cO biu hin tiêu circ thi Tri.ràng ban 
phüc khâo co' trách nhim báo cáo Chü tjch Hi dng thi xir l theo quy djnh; 

d) Dim ph-6c khão là dim thi chinh thüc cüa thI sinh dir thi. 

9. Tng hop dim chm phüc khâo kern theo Phiu chm dim phüc kháo 
cüa tüng thành Vi  en chm ph-dc khâo di vói bài thi, biên bàn di tho?i (nu co) 
và bài thi chm phñc khão duçic Tnr&ng ban chm phüc khao them phong, bàn 
giao cho Uy viên kiém Thu k Hi dng thi d thng hçip Chung vào kt qua dim 
thi theo quy djnh. Khi bàn giao phãi 1p biên ban có s1r chirng kién cüa thành 
viên Ban giám sat thi và dai  din co' quan cOng an (nu ducic m&i tham gia). 

Diu 27. Chm phông van 

1. Khi chm dim phOng van, các thành vién chm dc 1p trên phiu 
chm dim di vâi tfrng thI sinh. Dim phông vk là diem trung bInh cong cüa 
các thành viên tham gia chm phông vk. 

a) Tru&ng hçip các thành viên chm phóng vn chm dim chênh 1ch 
nhau tu 5 dim trâ len dn dtr6i 10 dim thi Tnthng ban kim tra sat hach  trao 
di li vâi các thành vién tham gia chm ph Ong van, sau do quy& djnh dim 
phOng van; 

26 

Số văn bản: 3/2019/TT-BNV
Ngày văn bản: 14/05/2019



b) Tru&ng hqp các thành vi ên chm phöng v.n chm dim chênh 1ch 
nhau tr 10 dim trâ len thI Tri.thng ban kim tra sat hch báo cáo de'  Chu' tjch 
Hi dng thi tô  chüc di thoi giüa các thành vién tham gia chm phóng vn, 
sau do quyt djnh dim phOng van. 

2. Kt qua chm phOng vn phâi duqc thng ha  p vào bang tng ha  p chung 
kt qua dim phOng v.n và có chü k) cüa các thãnh viên chm phOng win Va cüa 
Trithng ban kim tra sat hch; sau do Tru&ng ban kim tra sat hch niêm phong, 

S 9 •fl fl A. A A F S A ban giao cho Uy vien kiem Thu ky Hçi dong ngay khi ket thuc buoi phong van. 

Diu 28. Ghép phách và tng ho kt qua thi 

1. Sau khi t6 chüc chm thi và chrn phuic kháo (nu co) xong mâi ducc 
to chi'rc ghép phách. 

2. U' vién kiêm Thu k Hi dng chju trách nhim ghép phách, tong hop 
kt qua thi sau khi ghép phách và báo cáo Chü tjch Hi dng thi. 

3. Sau khi h9p Hi dng thi ve^ kt qua chm thi, Chü tjch Hi ctng thi 
báo cáo ngui di'rng du Ca quan, dan vi co'thm quyn tuyn diing cong chirc, 
viên chIrc, thi nâng ng.ch cong chi'rc, thi thãng hang chüc danh ngh nghip viên 
chi'rc veA kt qua thi d8'  xem xét, cong nhn kt qua theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Chiro'ng III 
CAC CONG TAC KHAC CUA KY THI 

., * Dieu 29. Giam sat ky thi 

1. NguOi dCrng du ca quan có thm quyn tuyn dung cong chüc, viên 
chi'rc, thi nâng ngach cong chüc, thi thàng hang chirc danh ngh8 nghip viên 
chüc phái thành 1p Ban giám sat kS'  thi gm: Trrning ban và các thành viên. 

2. Không cü nhting ngixäi tham gia Hi dng thi, các Ban giüp vic cüa 
Hi dng thi lam thành viên Ban giám sat. 

3. Không cir lam thành viên Ban giám sat di vOi nhftng ngi.ri có quan h 
là cha, m, anh, chi, em ruôt cüa ben vçi ho.c chng; vor hotc chng; con de 
hoàc con nuôi cüa nguYi dir thi hoc nhItng ngi.thi dang trong thai gian N xem 
xét xü l k 1ut ho.c dang thi hành quyt djnh k5' lut; 

4. Ni dung giám sat gm: Vic thirc hin các quy djnh v tô  chüc k' thi; 
V8 thirc hin quy ch và ni quy cüa kr thi; v thirc hin chüc trách, nhim vu 
cüa các thành viên Hi dng thi va cüa các thành viên tham gia các Ban giüp 
vic cüa Hi dng. 

5. Dja dim giám sat: Ti nai lam vic cUa Hi dng thi và các Ban giüp 
vic cüa Hi dng. 
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6. Thành viên Ban giám sat duçic quyn vào phông thi trong thñ gian thi, 
nai chm thi trong thai gian chm thi, ch.m phCic khão; có quyn nh.c nhâ thi 
sinh, giám thi phông thi, giám thi hành lang, các thành viên khác Hi dng và 
thành viên các Ban giüp vic cüa Hi dng trong vic thirc hin quy che^ và ni 
quy thi; dtrçic quyn yêu cu giám thi phông thi 1p biên bàn d& vai thi sinh 
trong phông thi vi phm quy ch, ni quy thi (nu co). 

7. Khi phát hin vi phm ni quy, quy che^ thi cUa thành viên Hi dng thi, 
thành viên cüa các Ban ghtp vic cUa Hi dng thi thi thành viên Ban giám sat 
thrçic quyn 1p biên bàn ve^ vi phm ctó và de^ nghj ngu&i dirng d.0 ca quan, dan 
vi có thm quyn th chirc tuyn dung cong chrc, viên chirc, thi nâng ngch cong 
chüc, thi thãng hang chi'rc danh ngh8 nghip vien chirc xem xét, xir l theo quy 
ctjnh cüa pháp luât v8 can b, cong chüc, viên chcrc. 

8. Truang hop thành viên Ban giám sat không thirc hin diing chirc trách, 
nhim vi.i duçic giao sê bj xem xét xir 1 trách nhim theo quy djnh cüa pháp lu.t 
ve can b, cong chüc, viên chirc. 

A ..,. A Dieu 30. Grni quyet khieu  nai, to cao 

1. Trong qua trInh tô  chüc ki thi, tnrang hqp có don thu kin nghj, khiu 

nai, to cáo thi Hi dng thi phãi xem xét giãi quyt theo quy djIIh cüa pháp lust 
v khiu nai, t6 cáo. 

2. Tru?mg hqp có don thu kin nghj, khiêu nai, to cáo vê các ni dung lien 
quan dn kr thi sau khi Hi dng thi dâ giãi thethI co quan có thm quyn t 
chi'rc thi xem xét, giài quyt theo quy djnh cüa pháp lu.t v8'  khiu nai, t6 cáo. 

Diu 31. Lim trfr tài 1iu 

1. Tài lieu ve^ k)r  thi bao gm: Các van bàn v t6 chi:rc kS'  thi cUa ngi.thi 
dirng dAu ca quan, don vi Co thm quyn tuyn dung cong chirc, Vi  chirc, thi 
nâng ngch cOng chirc, thàng hang chIrc danh ngh nghip viên chirc; van bàn 
cüa Hi dng thi, biên bàn các cuc ho  p Hi dng thi, danh sách tng hçp 
ngu?i dir thi, biên bàn bàn giao d thi, biên bàn xác djnh tInh trng niém phong 
de^ thi, biên bàn 1p v6 các vi phm quy ch, ni quy thi, biên bàn bàn giao bài 
thi, d thi gc, biên bàn chm thi, bang tng ho kt qua thi, quy& djnh cong 
nhn k& qua thi, biên bàn phüc khão, giãi quy& khiu nai, th cáo và các loai 
biên bàn khác lien quan dn ki thi du phài luu trü thành b6 tãi 1iu. 

2. Chm nht là 30 ngày ké tü ngày kt thüc kS'  thi, Uy viên kiêm Thu k 
Hi dng chju trách nhim bàn giao toàn b6 tài 1iu ve^ kS'  thi quy djnh tai  khoân 1 
Diéu nay; cUng vOi tOi dirng bài thi và tüi dirng dâu phách con nguyen niêm 
phong cho ca quan, don vi có thm quyn tuyn dung cong chrc, viên chi'rc, thi 
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Lê Vinh Tan 

nâng ngch Cong chirc, thang hang chirc danh nghê nghip viên chi'rc & to chc 
km trü và quán 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut ye km trC 
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BO NOI vu CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

QUY CHE 
TO CH!'IC AT TUYEN CONG CHUC, VIEN CH(YC, 

XET THANG HANG CHUC DANH NGHE NGHIP VI EN CH1J'C 
(Ban hành kern theo Thong tu' so 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 nãm 2019 

cña Bô trtthng Bó N5i v& 

Chtnrngl 
XET TUYN CONG CHIJ'C, VIER  N CHIJ'C 

Dieu 1. Hi dông xét tuyên cong chü'c, viên chfrc 

1. Hi dng xét tuyn cong chrc, Vi  chi'rc (sau day gçi chung la' Hi 
dông xét tuyên) do ngui dung dâu Ca quan, don vi Co thâm quyên tuyên diing 
cOng chüc, viên chüc quyêt djnh thành ltp. Hi dông xét tuyên hot dng theo 
tuing kS'  xét tuyên và tir giãi the sau khi hoàn thành nhim v11. 

2. Hi dng xét tuyn cOng chüc thirc hin nhim vii, quyn hn quy djnh 
tai khoàn 2 Diêu 7 Nghj djnh sO 24/201 0/ND-CP ngày 15 tháng 3 näm 2010 
cia ChInh phü quy djnh ye tuyên ding, sir dung và quan l cOng chirc (sau day 
viêt tat la' Nghj djnh so 24/201 0/ND-CP) duc sua dôi, b 0 sung tai khoán 3 Diêu 1 
Nghj djnh so 161/20181ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phñ s1ra dOi, bô 
sung mt so quy djnh ye tuyên diing cong chirc, viên ch'rc, nâng ng.ch  cong 
chüc, thäng hang viên chüc và thirc hin ché d6 hop dOng mt so loi cong 
vic trong Ca quan hành chInh nhà nuâc, don vj sir nghip cong 1p (sau day 
viêt tat là Nghj djnh sO 161/2018/ND-CP). 

3. Hi dng xét tuyn viên chirc thirc hin nhim vii, quyn h?n  theo quy dnh 
ti khoãn 3 Diêu 6 Nghj djnh so 29/2 0 12/ND-CP ngày 12 tháng 4 nàm 2012 cUa 
ChInh phü ye tuyên ding, sir dung và quan 1 viên chüc (sau day viêt tat là Nghj 
djnh so-  29/2012tND-CP) duçic sira dôi, bô sung tai khoân 2 Diêu 2 Nghj djnh so 
161/2018/ND-CP. 

4. Hi dng xet tuyn duqc sü dicing con du, tài khoàn cüa ca quan, don 
vi có thâm quyên tuyên ding cOng chuc, viên chüc hotc cüa ca quan tham mu'u 
trirc tiêp trong các hot dng cüa Hi dông xét tuyên do ngi.thi dirng dâu ca 
quan, don vi có thâm quyén thành 1p Hi dông xét tuyên quyêt djnh. 

Diu 2. Nhim v1, quyn hin cüa các thãnh viên Hi dông xét tuyên 

1. Chü tjch Hii dng xét tuyn: 

a) Chju trách nhim tô  chi'rc thirc hin các nhirn vii cüa Hi dng xét 
tuyên theo quy djnh, chi do vic xét tuyén dt'ing quy ché, ni quy k' xét tuyên 
cOng chüc, viên chüc; 
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b) Phân cong thim vu cu th6 cho tüng thành viên cña Hi dng xét tuyn; 

c) Quy& djnh thành 1p Ban kim tra phiu du tuyn, Ban kim tra sat hach; 

d) Tè chüc vic xây drng d8 phông vn, thirc hành theo dung quy djnh, 
bão dam bI mt dê phông van, thirc hành theo chê do^ tâi 1iu "Mit"; 

d) T6 chüc vic phóng vn, thirc hãnh và tng hop kt qua theo quy djnh; 

e) Báo cáo ngui dung du cor quan có th.m quyên tuyn dung cong chüc, 
viên chüc xem xét, quyt djnh cong nh.n kt qua xét tuyên; 

g) Giái quyt khiu nai,  t6 cáo trong qua trInh th chirc kS'  xét tuyn. 

2. Phó Chü tjch Hi dng xét tuyn: 

Giüp Chü tch Hi dng xét tuyn diu hành hot dng cüa Hi dng và 
thirc hin mt s6 nhim vii cu th8 cüa Hi dng theo sir phân cong cüa Chü tjch 
Hi dông. 

3. Các thành vién cüa Hi ding xét tuyn do Chu' tjch Hi dng phân 
cong nhim vii c11 the dê bão dam các hot dng cüa HOi  dOng dung quy djnh. 

4. Uy viên kiêm Thu k Hi dng giüp CHtch Hi dng: 

a) Chun bj các van bàn; tài 1iu c.n thit cüa Hi dng và ghi biên ban 
các cuc hop cüa Hi dông; 

b) TO^ chirc, chun bj tài 1iu hisOng dn on tp cho thI sinh (nu có); 

c) T6 chirc vic thu phi dir xét tuyn, quãn 1 thu, chi và thanh quy& toan 
phi du xét tuyên theo quy djnh; 

d) Tng hç7p, báo cáo kt qua xét tuyn vi Hi dng xét tuyên. 

Diu 3. Ban kiêm tra phiu clang k dçr tuyên 

1. Ban kim tra phiu clang k dir tuyn do Chü tjch Hi dng xét tuyn 
thành lap gm: Trtthng ban và các thành viên, trong do có mt thành viên kiêm 
Thi.rk. 

2. Nhiêm v11, quyn h?n  vã trách nhim cüa Ban kiêrn tra phiéu clang k 
du tuyn: 

a) Tnthng ban kim tra phiu clang k du tuyn chju trách nhim tr1rc tip 
trLróc Chü tjch Hi dng xét tuyn và phân cong nhim vi c11 th8 cho các thành viên; 

b) Các thành viên Ban kim tra phiu clang k du tuyn thiic hin nhirn 
vi kiêm tra diêu kin, tiêu chuân cüa ngu?i du tuyên theo yêu câu cüa vi trI viéc 
lam dà clang k ti Phiu clang k du tuyn; 

c) Thành viên kiêm Thu V thirc hin nhim vii ghi biên bàn các cuc 
hop, tong ho  p danh sách thI sinh duc thi vông 2 và các nhim vv khác theo 
phân cOng cüa Trueing ban. 
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3. Tiêu chun thành viên Ban kim tra phiu dàng V dir tuyn: 

a) Nguôi duçic cCr lam thành viên Ban kim tra phiu d5ng k dr tuyn la' 
Cong ch(rc, viên chüc có trInh di chuyên môn, kinh nghim Cong tác trong 
ngành, linh vrc ph' ho vói yéu câu cüa vj trI d tuyên; 

b) Không th lam thành viên Ban kMm tra phiu dàng k dr tuyn di v&i 
nhtrng ngu?ii có quan he^ la' cha, m, anh, chi, em rut cu* a ben vçi hoc chông; vçi 
hoc chông; con dé hoc con nuôi cüa ngu1i du xét tuyên hoc nhftng ngu&i dang 
trong thôi gian bj xem xét xir l k luat  ho.c dang thi hãnh quyêt djnh kS'  1ut. 

Diu 4. Ban kim tra sat hach 

1. Ban kim tra sat h.ch do Chü tjch Hi dng xét tuyn thành 1p gôrn: 
Trir&ng ban và các thành vién, trong do có mt thânh viên kiêm Thu k. 

2. Nhim v11, quyn hin cüa Triz&ng ban kim tra sat hch: 

a) Giiip Chü tjch Hi dng xét tuyn xay dung d phOng van, thrc hành 
bào dam có sO du so vói so luqng thI sinh di.rgc triu tp du thi theo timg vi trI 
tuyên dçing dê thi sinh boo thäm ngâu nhiên. Ni dung dê phOng van, th%rc hành 
báo dam chInh xác, khoa hoc, kyi van, câu chi rô rang, dánhgiá toàn din näng 
1irc, khâ nng cña ngu?i di,r tuyên; phâi phü hop vói you câu cia ngch côn 
chirc ho.c chirc danh nghê nghip viên chi'rc tucYng i'rng v&i vi tri dr tuyên. Dê 
phOng van, thc hnh phâi Co dáp an, thang diem kern theo (chi ti  et den 5diêm), 
dixqc dóng trong tüi dun g dê thi, duçic hem phong và bão quàn theo chê dô tài 
lieu "M.t". 

b) T6^ chirc b6 trI thành viên Ban kim tra sat hch phOng van, thic hành 
tr€n nguyen tao mi thi sinh phãi Co It nhât 02 thãnh viên tra' len châm diem 
phOng van, thçrc hành; 

c) Tng hçip k& qua phOng v.n, thrc hành và an giao biên bàn, phiu 
diem châm phóng van, thirc hành cho viên kiêm Thu k Hi dông xét tuyên; 

d) Bào mt kt qua dim phOng v.n ho.c thc hành. 

3. Nhim vi, quyn h.n cüa thành viên Ban kim tra sat hch: 

a) Tharn gia xay dun g d phOng van, thc hành theo phân cong cUa 
Trithng ban kiêm tra sat hach; 

b) Tlc hin vic chm dim phOng vn, thrc barth theo dáp an và thang 
diem cUa dê phóng van, thrc hành; 

c) Báo cáo các du hiu vi pham trong qua trInh th chirc phOng vn, tIiyc 
hành vâi TruOng ban kiêm tra sat hach  và kiên ngh hinh thi'rc xir l)'T. 

4. Tiêu chun thành viên Ban kim tra sat hach: 

a) Ngu?i duçic cr lam thành Vi  Ban kim tra sat hach  la' cong churc, viCn 
ch(rc có trInh dô chuyên môn, kinh nghim cong tác trong ngành, lTnh virc phü 
hqp vâi yêu cau cüa vi trI can tuyên; 
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b) Không cir lam thành viên Ban kim tra sat hach  di vó'i nhüng ngthi Co 
quan h8 là cha, me, anh, chi, em rut cüa ben vg hoie chng; vçi ho.c chông; 
con dé hoc con nuôi cüa nguOri du xét tuyn hoc nhüng nguii dang trong th?ii 
gian bj xem xét xi'r l kr 1ut hoc dang thi hành quy& djnh k 1ut. 

Diu 5. Ti chfrc xét tuyn cong chüc, viên chfrc 

1. Chun bi t6 chirc xét tuyn: 

a) Chm nht là 05 ngày lam vic sau ngày kt thüc kim tra diu kin, 
tiêu chun cüa nguñ dr tuyn ti vOng 1, phái giri thông báo triu tp thi sixth 
dir phOng vn, thirc hành, thông báo cuth thOri gian, dja diem to chifre on tp 
(nk co) và dja dim tô  chüc phOng vk, thirc hành cho các thi sinh có îü diu 
kin dir xét tuyn; 

b) Trithc ngày th chüc phOng v.n, thirc hành 01 ngày, Hi dng xét tuyn 
niêm yt danh sách thi sinh theo sô báo danh và theo phOng d6 phOng vn, thc 
hãnh; so d vi tn các phOng d phOng vn, th%rc hành; ni quy, quy ch xét tuyên 
ti dja dim t chüc phOng vn, thirc hành; 

c) Tnróc ngày t8 chüc xét tuyn It nht 01 ngày, U viên kiêm Tlnr k 
Hi dng xét tuyn phâi hoàn thành các cong tác chun bj cho k xét tuyn gm: 

Chu&i bj các mu biu lien quan dn t chüc xét tuyn: Danh sách thi 
sinh d8 gçi vào phOng van, thirc hành; danh sách & thi sinh k3 xác nhn sau khi 
phOng v.n, thirc hành; mu biên ban giao, nhn d phOng van, thirc hành; mu 
biên bàn m& d phOng van, thc hành; mu biên bàn ban giao kêt qua phOng 
vn, thirc hành; mu biên bàn x1r lyf vi phim quy ch& k ni quy ' xét tuyên; mu 
biên bàn tam  gifi các giy t, 4t di.mg cüa thI sinh vi phm quy ch& ni quy k5 
xét tuyn và mu biên ban khác có lien quan. 

Chun bj the cho các thành viên Hi dng xét tuyn; Ban kim tra sat 
hach; b phn phxc viii k' xét tuyn. The cüa ChU tjch, Phó Chü tjch, Uy viên 
Ho i dông xét tuyen, Trix&ng ban kim tra sat hach  in day dü ho ten và chüc 
danh. The cüa các thành viên khác chi in chirc danh. 

2. T o^ chirc phOng vn, thirc hành: 
A

d6 a) Th?yi gian chun bj và trà R'i câu hOi phOng vn cüa mi thi sinh không 
qua 30 phüt; 

b) ThOi gian thirc hành do Ch U9  tjch H 6 dng xét tuyn quyt djnh phü 
hçxp vói tInh cht hoat dung ngh nghip, yêu cu cüa vi trI vic lam can tuyên; 

c) Khi chm dim phOng vn, thrc hành, các thành viên chm dQc 1p trén 
phiéu châm diem ctôi vi tmg thi sinh. Dim phOng vn, thirc hành là dim 
trung bInh cong  cüa các thành viên tham gia ch.m phOng vn, thirc hânh. 
Trii&ng hçip các thãnh viên châm phOng v.n, thirc hành chm dim chênh lch 
nhau tir 5 diem trô len den duói 10 diem thi Tru&ng ban kiem tra sat hach  trao 
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di laj  vói các thành viên tham gia chm phông van, thirc hành, sau do quyêt djnh 
dim hOng v.n, thirc hành. Tnryng hop các thành viên châm phOng van, thirc 
hành chm dim chênh léch nhau t 10 dirn trâ len thI Tri.r&ng ban kiêm tra sat 
bach báo cáo de Chü tjch Hi Ong to chirc doi thoai giüa các thành viên tham gia 
chm phOng van, thirc hành, sau do quyêt djnh diem phOng van, thrc hành. 

3. Tng hqp, bàn giao k& qua phOng vn, thirc hành: 

a) Kt qua chm phOng van, thirc hành phái ducic tng ha  p vào bang k& 
qua chung có chir k cüa các thành viên chm phOng van, thirc hành và cüa 
Tru&ng ban kim tra sat hach; 

b) Sau khi tô  chirc phóng van, thrc hành, Trithng ban kim tra sat hach 
bàn giao kêt qua phOng van, thc hành cüa các thI sinh dir xét tuyên cho U viên 
kiêm Thu k) Hi dng xét tuyên; 

c) U' viên kiêm Thu k Hôi dng xét tuy&n có trách nhim tng hap chung 
kêt qua xét tuyên cüa các thI sinh va báo cáo Chü tjch Hi dông xét tuyên; 

d) Chü tich Hi dng xét tuyn báo cáo ngithi dirng dau ca quail, dcfn V 
có thâm quyên tuyên dicing cong chüc, viên ch'Crc cong nh.n két qua xét tuyên. 

4. Vic bàn giao k& qua phOng vk, th%rc hành phãi 1p thành biên bàn có 
slr chi.'rng kin cüa thàrth viên Ban giám sat và cüa dai  din co quan cong an (neu 
ducrc m&i tham gia). 

Diu 6. Giám sat k xét tuyn 

1. Nguèi dirng d.0 cci quan có thm quyn tuyn dung c^ on chi'rc, viên 
chirc phái thành 1p Ban giám sat k' xét tuyen (sau day gçi chung là Ban giám 
sat) gôm: Tru&ng ban và các thành viên. 

2. Không ci'r nhng ngi.thi tham gia Hi dng xét tuyén và các Ban giüp 
vic cüa Hi dông xét tuyen lam thành vien Ban giám sat. 

3. Không cr lam thành viên Ban giám sat di vói nhng ngui có quan h 
la' cha, me, anh, chi, em rut cüa ben vçi hoc chông; vçi hoc chông; con dê 
hoc con nuôi cüa ngithi dir xét tuyên hoc nhftng ngueri dang trong thai gian bj 
xem xét x1r l k) lut hoc dang thi bânh quyêt djnh k luat. 

4. Ni dung giám sat gm: Vic thirc hin các quy djnh ve^ to^ chirc k' xét 
tuyên; ye thirc hin quy ché và ni quy cüa k' xét tuyén; ye thrc hin chüc 
trách, nhiém vu cüa các thành viên Hi dông xét tuyén và các thành viên tham 
gia các Ban giüp vic cüa Hi dOng. 

5. Dja dim giám sat: Ncii lam vic cüa Hi dng xét tuyn và các Ban 
giüp vic cüa HOi  dng xét tuyn. 

6. Thnh viên Ban giám sat dixçic quyn vào phông phóng win, thirc hành 
trong thi gianphâng van, thirc hành; có quyn nhc nhâ thI sinh và các thành 
viên cu,  a Hi dông, thành vién CáC Ban giüp vic cüa Hi dOng trong vic thirc 
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hin quy ch, nOi  quy k3 xét tuyn; diiçic quyn yêu câu giám thj phông thi 1p 
biên bàn di vói thI sixth vi pham quy ch& ni quy k' xët tuyén (neu co). 

7. Khi phát hin vi phm ni quy, quy che^ xét tuyn cüa thành viên Hi 
dng, thành viên cüa các Ban gix'tp vic cüa Hi dng thI thành viên Ban giám 
sat dixqc quyn 1p biên bàn ve^ vi phm do và dé nghj Chü tjch Hi dông dInh 
chi lam nhim vii; dng thii báo cáo ngui dirng du c quan, don vi có thâm 
quyn th chirc tuyn diing cong chüc, viên chirc xem xét, xü 1 theo quy djnh 
cüa pháp 1ut ve^ can b, cong chi'rc, viên chirc. 

8. Khi phát hin thành viên Ban giám sat khOng thirc hin dung chirc 
trách, thim v11 di.rçic giao hoac  can thip vào cong vic cüa các thành viên Hi 
dng hoc cüa các thành viên Ban giüp vic cUa Hi dng vói dng ca, mic 
dIch cá nhân thI các thành viên Hi dng hoc thành viên Ban giup vic cüa Hi 
dng có quyn d8 nghj Tnràng ban giám sat dinh chi vic thirc hin nhim vi và 
báo cáo ngu&i dirng du cci quan, don vi có thrn quyên quán l xem xét, xt'r l 
trách nhim theo quy djnh cüa pháp lut ve^ can b, cong chtrc, viên chüc. 

, p Dien 7. Giai quyet1'  khieu n i, to cao 

1. Trong qua trInh t chüc kr xét tuyn, trl±ng hop có don thu kin nghj, 
khiu nti, tô  cáo thi Hi dng xét tuyn phãi xem xét giái quyêt theo quy ctjnh 
cüa pháp lu.t v8 khiêu n.i, to^ cáo. 

2. Trithng hqp có dcm thu kin nghj, khiu nai,  to cáo ye kS'  xét tuyn sau 
khi Hi dng xét tuyn dd giãi the^ thI cci quan, don vi có th.m quyn tuyn diing 
cOng chirc, viên chüc xem xét, giài quyt theo quy dnh cUa pháp lut ye khiêu 
n.i, th cáo. 

Diu 8. Liru trir tài lieu 

1. Tài lieu v8 k) xét tuyn bao gm: Các van bàn ve^ tô  chüc kS'  xét tuyn 
do ngithi drng du cci quan có thm quyk tuyn diing cOng chirc, viên chirc k) 
ban hành; các van Win cüa Hi dng xét tuyn; biên bàn các cuc hop Hi dng 
xét tuyn; danh sách tng hop ngithi dir tuyn; các biên bàn giao nh.n d phOng 
van hoc thirc hành (kern theo dap an), biên bàn xác djnh tInh trng niêm phong 
de^ phOng vn hoc thtrc hãnh, biên bàn vi pham quy ch, ni quy xét tuyên (nu 
có); d gc d phOng vk. hod thirc hành; bang tng ho kOt qua dim phóng 
vn hoc thirc hành; kt qua xét tuyn; quyt djnh cong nhn k& qua xét tuyn; 
bien ban giâi quy& khiu ni, th cáo (nu co) và các loai van bàn khác lien quan 
den kS'  xét tuyên. 

2. Chm nht la' 30 ngày ke^ t1r ngày kt thuc kS'  xét tuyn, Uy viên Thu k 
Hi dông xét tuyên chju trách nhim bàn giao cho co quan, don vi có thm 
quyên to chirc tuyn diing cOng chic, viên chirc & th chüc km trir, quãn l các 
tài lieu ye kS'  xét tuyn theo quy djnh cüa pháp lu.t ve luu tnt. 
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Chu'oig II 
XET THANG HANG CHI5C DANH. NGHE NGfflJP VIEN ciiuc 

Diêu 9. Hi dông xét thng hig chut'c danh nghe^ nghip viên chfrc 

1. F1i dng xét thäng hang chirc danh ngh8 nghip viên chirc (sau day 
vi& tit là Hi dng xét thang hang viên chüc) do nguôi drng dâu Co quan, don 
A có thm quyn to chirc thng hang chirc danh nghé nghip viên chüc quyêt 
dnh thành 1p. Hi dng xét thng hang viên chüc hott dng theo timg kSr xét 
tuyn và tlgr giài the^ sau khi hoàñ thành nhim v11. 

2. HOi  dông xét thàng hang vi ^n ch'rc thirc hin, nhim vii quyên han  theo 
quy djnh tai  khoàn 4 Diêu 31 Nghj djnh so 29/2012/ND-CP. 

3. Tru&ng hctp B quàn l chirc danh ngh nghip viên chüc chuyên 
ngành quy djnh ni dung, hInh thüc xét thäng hang chüc danh nghê nghip có 
thm djnh và chin dim ho^ so thang hing chüc danh nghê nghip ho.c to chüc 
kim tra sat hach  thI Chü tjch Hi dng xét thàng hang viên chtrc tbành 1p  Ban 
thm dnh h so d thm djnh và chm diem ho so viên chrc du xét thãng hang 
chirc danh nghe^ nghip theo quy djnh tai  Diêu 11 Quy chê nay ho.c thành 1.p 
Ban kim tra sat hach  và t6 chirc kim tra, sat hach  theo quy djnh tai  Diu 4 Quy 
ch nay. 

4. Hi dng xét thng hang viên chüc dugc sir diing con du, tài khon 
cüa co quan, don vi có thâm quyn xét thàng hing chCrc danh nghê nghip viên 
chüc trong các hoat  dng cüa Hi dng xét thäng hang Vi  en c1iirc do nguM dü'ng 
dâu co quan, don vi có thrn quyn thàrih 1p Hi dng xét thàng hang viên chi'rc 
quyêt djnh. 

A D A A F A A A ieu 10. Nhiçm1 vl., quyen hn cua cac thanh vien H91 dong xet thang hang 

1. Chü tjch Hi dng xét thäng hang: 

a) Chiu trách nhim tÔ  chirc thirc hin các thim vu cüa Hi dng xét 
thàng hang va chi dao  vic xét thàng hng chüc danh ngheA nghip viên chirc 
ding quy djnh cüa pháp 1ut; 

b) Phân cong nhim vu cu th cho tirng thành viên Hi dng; 

C) Quy& djnh thành 1p Ban thm dnh hO^ so ho.c Ban kim tra sat hach 
(nêu có); 

d) T chirc vic xây dmg d phOng Van hoc th?c hãnh hoc lam bài khâo 
sat (nêu có) theo dung quy djnh, bào dam theo chê Q tài 1iu "M.t"; 

d) Báo cáo ngtri dirng d.0 co quail, don vi có thm quyn xét thäng hang 
chirc danh nghê nghip vin chüc cOng nhn k& qua xét thàng hang chrc danh 
nghê nghip viên chirc; 

g) Giái quyt khiu nai, tE cáo trong qua trInh t  chirc kr xét thng hang. 
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2. Các thành viên cüa Hd dng xét thàng hang thirc hin nhim vii ci the 
do ChU tjch Hi dng phân cong. 

3. Uy viên kiêm Thu k Hi dng giüp Chü tjch Hi dng: 

a) Chu.n bj các v.ri bàn, tài lieu  cüa Hi dng và ghi biê.n bin các cuc 
ho cüa Hi dông; 

b) T chüc vic thu phi dir xét tuyn, quãn l thu, chi và thanh quy& toán 
phi dir xét thäng hang theo quy djnh; 

c) Tng hop,  báo cáo k& qua xét thäng hang vói Hi dng xét thàng hng. 

Dieu 11. Ban Thm d!nh  hI so' 

1. Ban Thm djnh ho so xét thãng hang chi'rc danh ngh8 nghip viên chüc 
(sau dày vit tt I  Ban Thm djnh ho so) do Chü tjch Ri dông xét thng hang 
thành l.p, gm: Tnthng ban và các thành viên, trong do có mt thãnh viên kiêm 
Thu k. 

2. Nhim vii, quyn hn cüa Truâng ban Thm c.tjnh h6 so: 

a) Phãn cong nhim vi thành Vi  en Ban Thm djnh h so, bào dam nguyen 
tc mi h6^ so cüa üng viên dir xét thàng hang phâi có It nhât 02 thãnh viên thâm 
djnh, chain dim h6 so; 

b) Tng hcip k& qua th.m djnh, chm dim h so và bàn giao biên bàn 
cho Thu k Hi dng xét thäng hang; 

c) Bão mt kt qua thm djnh, chm dim ho^ so cüa các fxng viCn dir xét 
thàng htng. 

3. Nhim vi, quyn hn cüa thành viên Ban Thm djnh h8 so: 

a) Thrc hin nhim vi thm djnh, chm dim h6 so cüa các ing viên theo 
phân cong cüa Truâng ban và dUng quy djnh cUa pháp lut; 

b) Báo cáo du hiu vi phm trong qua trInh t chain  chüc thm djnh, .m 
dim M so vi Trithng ban và kiên nghj hInh thirc xU 1; 

c) Bâo m.t kt qua thrn djnh, chm dim h so cUa các üng viên. 

4. Tiêu chun thãnh Vi  Ban Thm dinh ha so: 

a) Ngithi duçic cu'  lam thánh viên Ban Thm djnh ha so xét thàng hang 
chUc danh ngh& nghip phái là vién chüc co'trInh d6 chuyên môn, kinh nghim 
cOng tác trong ngành, linh vrc phU ho p vOl chüc danh ngh8 nghip viên chtrc du 
xét thang hang; 

b) Không cu'  lam thành viên Ban Thm djnh ha so dai vOi nhng ngtthi có 
quan h8 là cha, me, anh, chi, em rut ben vq hoc chông; va hoc chng; con dé 
hoc con nuôi cUa ngu1i dr xét thàng hang hoc nhng ngu1i dang trong thii 
gian bj xem xét xU 1 k5' lut hoc dang thi hành quyt djnh k lut. 
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Diu 12. TÔ chiI,c xét thing hang chfrc danh nghê nghie^ p 

1. Chun bj th chirc xét tháng hang: 

a) Can cü quy djnh càa Bo^ quail 1 ch(rc danh nghe^ nghip viên chrc 
chuyên ngành ve^ tiêu chun, diu kin, ni dung, hmnh thüc xét thang hang chüc 
danh nghe^ nghip, Chu' tjch Hi dng xét thàng hang viên chrc ph 05  biên cu the 
nOi dung, hInh thtrc xét thàng htng, phân cong nhirn vi cu the cho t'xng thành 
vien Hi dng xét tha.ng  hng viên chirc; 

b) Ni dung thm ctjnh, chm dim ho^ so xét thang hang phâi can cü vào 
quy dj.nli và huóng dn cUa B6 quãn 1 chüc danh nghe nghip vién chirc chuyên 
ngành va yêu cu cüa chirc danh nghe^ nghip xét thing hang; phài bão dam tInh 
chmnh xác, cong bang, khách quan, khoa hoe; vic giao, nhn, m& ho so dêu phãi 
1p biên bàn theo quy djnh; 

c) Trithng hçip B quãn 1 chirc danh ng1i nghip viên chirc chuyên 
ngành quy djnh vic xét thang hang chüc danh nghe^ nghip viên chüc có kim 
tra sat hach  thI trithc ngày th chirc kim tra sat hach  It nht 15 ngày, Hi ding 
xét thàng hang gi'ri thông báo triu tp viên chc di,r kim tra sat hach, trong do 
thông báo cu the thii gian, dja dim t6 chüc kim tra sat hach;  ni dung, hmnh 
thrc kim tra sat hach; 

d) Tru('Yc ngày t  chirc kirn tra sat hach  It nht 01 ngày lam vic, Hi 
dng xét thang hang niêm yet danh sách viên chirc theo s6 báo danh dr kim tra 
sat hach;  so M vi trI các phông d8 ki&n tra sat hach;  ni quy, quy che^ xét thang 
hang chirc danh ngh nghip tai  dja dim t chüc kim tra sat hach; 

l) Trithc ngày t6 chirc xét thàng hang ch'(rc danh ngh nghip It nht 01 
ngày lam vic, USr  vin kiêm Thu k Hi dng xét thang hang phâi hoàn thành 
các cong tác chun bj cho k' xét thàng hang gm: 

Chun bj các mu biu lien quan dn to^ chirc xét thäng hang: Danh sách 
thI sinh de^ gi vao phông kim tra sat hach;  danh sách de^ thI sinh k xác nhn 
sau khi dr kim tra sat hach; rnu biên ban giao, nhn & kim tra sat hach;  mu 
biên bàn m& de kim tra sat hach;  mu biên bàn bàn giao kt qua kim tra sat 
hach; mu biên bàn xr 1 vi phm quy ch, ni quy xét thàng hang; mu biên 
bàn tarn gia các giy ti, 4t ding cüa thI sinh vi phin quy ch, n 6 quy xét 
thàng hng chüc danh ngh nghip và các mu biOn bàn khác có lien quan. 

Chu.n bj the cho các thành viCn Hi dng xét thing hang; Ban thm djnh 
ho so; Ban kim tra sat hach;  b6 phn phiic vu k' xét thàng hang. The cüa Chu' tjch, 
Phó Chü tch, Uy vién Hi dng xét thäng hang,  Tru&ng ban kim tra sat hach in 
&ty dü h9 ten và chirc danh. The cüa các thành viên khác chi in ck'rc danh. 
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2. T6 chüc thm djnh, chm di&n h6 so: 

a) Các thành viên Ban thm djnh h so t chirc thm djnh, chm dim 
chung di vâi tirng hO^ so và ghi dim (dim thành phn và tong diem) vào phiêu 
châm diem cua mi ho so dó,trongdo co diem cong them (neu co), tüng thanh 
vi en ky ten di.rrn to phieu cham diem. Viçc tham dnh, cham diem ho so thrc 
hin theo dung quy djnh cüa BQ quãn 1 chi.'rc danh ngh nghip viên chrc 
chuyên ngành quy djnh v ni dung, hInh thirc xét thäng hang. 

b) Khi thm djnh, ch.m dim h so, nu các thành Vi  không thong nht 
thI chuyn k& qua len Trir&ng ban kim tra sat hach  de^ xem xét, quy& djnh; 

c) Kt qua thm djnh, chm dim hO^ so cüa tirng 1mg viên phài duqc thng 
ha vào bang tng ho k& qua chung có chti k cüa các thành viên tham gia 
thm djnh, chm dim ho^ so và Tri.r&ng ban Thin djnh h0^ so bàn giao cho Thu 
k Hi dng xét thàng hang. 

3. T6 chlrc kim tra sat hach: 

a) D& vói hmnh thirc lam bài thi vi&, trc nghim: Vic t6 chüc lam bài 
kim tra sat hach phâi bào dam tôi thiêu có 02 thành viên Ban kiêm tra sat hach 
la'nhim vi coi thi trong mt phông thi và mo i phàng thi b trI tôi da không qua 
25 1mg viên; 

b) Di v(Y'i hInh thirc phông vn, thc hành: Truông ban Kim tra sat hach 
phãn cong nhim viii cho t1mg thành viên, tüy vào so krcing 1mg viên ma chia 
thành trng nhóm phOng van, thirc hành bão dam phài có tü 02 thãnh viên cüa 
Ban kim tra sat hach  trâ len t05  chIre ch.m dim phông van, thirc hành. 

Không thirc hin vic phüc khâo di vâi vic kim tra sat hach bang hmnh 
thlrc phOng vk, thtrc hành. 

Vic t6 chlrc phOng vn, thirc hành th%rc hin nhu quy djnh tai  khoãn 2 
Diu 5 Quy che^ nay. 

4. Tng hgp, quyt djnh kt qua xét thäng hang: 

a) Thu 4 Hi dng xét thäng hang có trách nhim tng hap k& qua xét 
thàng hang cüa các 1mng vien d8 báo cáo Hi dtng xét thàng hang. 

b) ChIt tjch Hi dng xét thang hang t chlrc hçp d xem xét k& qua xét 
th.ng hang cIta các 1mg viên; các thành Vi  en cIta Hi dng trao di, thâo lun 
cong khai, dn chIt ve^ k& qua xét thàng hang cüa các üng viën; HQi dng xét 
th.ng hang t6 ch(rc b.0 Ban kim phiu và tin hânh bO phiu dng hay không 
dng di vâi kt qua xét thàng hang cIta các 1mg viên; 1mg viên trItng tuyn 
phãi dat  it nhât 1/2 (met phn hai) so phiu dng cIta tng so thãnh viên Hi 
dng xét thàng hong tham gia ho và trtrc tip bO phiu tai  phién h9 p; Hi dng 
xét thäng hang thong qua biên bàn và kt qua hop xét thing hang; 
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c) ChU tjch HQi dàng xét thàng hang báo cáo ngLthi dung du ca quan, 
don vi có thm quyn thng hang chirc danh nghê nghi viên chirc xem xét, p  
quy& djnh cong nhn k& qua xét thng hang. 

5. Vic xac djnh nguôi tiling tuyn k' xét thäng hang chirc danh nghê 
nghip thçrc hin theo hithng dan cüa Bo^ quãn 1 chirc danh nghê nghip viên 
chüc chuyôn ngành tai  van bàn quy djnh ye tiêu chuân, diêu kin, ni dung, hInh 
thüc xét thäng hang chirc danh nghê nghip thuc ngành, lTnh vrc quãn 1. 

Diu 13. Phüc khäo kt qua xét thing hng 

1. Trong thi han  15 ngày, k t1r ngày niêm y& cOng khai kêt qua xét 
thàng hang, nguàri dr xét thàng hng co uiri d d hhon kâo  kêt 
qua xét thang hng. Không phüc khâo dôi vâi don dê nghj phic khào nhn ducc 
sau thM han quy djnh nêu trén (tInh ti'r ngày gui don theo dâu buu din trên 
phong bI don nu don duçc gri theo duông bixu din). Không chap nhn giài 
quyêt phüc khâo các don dê nghj phuc khào gui bang thu din Ur, Fax, Telex. 

2. Trong thai han  15 ngày ke^ tü ngày h& thai han nhn don d6 nghj phuc 
khâo, phài t6 chüc ch.m phüc khào. Chü tjch Hi dông xét thàng hang quyêt 
djnh thãnh 1p Ban ph-6c khào, không bao gôm nhQng thành viên cia tham gia 
vào Ban thâm dlnh  hO^ so, Ban kiêm tra sat hach. 

3. Ban phüc khâo thirc hin nhim vu thm djnh, ch.m dim ho^ so và 
kiêm tra, sat hach  bang binh thuc thi viêt hoc träc nghim. 

4. Tnthng ho  p k& qua phüc kháo Co sir chênh lch so v&i kt qua 1n Mu, 
Chü tjch Hi dông xét th.ng  hng cho dôi thoai trrc tiêp giia nguYi tham gia 
thm djnh, chm dim ho^ so, kim tra sat hach  ln dâu và ngixO'i tham gia chm 
phic khâo (co ghi biên bàn) de^ xem xét, quyêt djnh kêt qua phüc khão. 

5. K& qua phiic khâo là k& qua chInh thuc càa k' xét thng hang. Hi 
dOng xét thäng hang viên chüc thông báo cho ngithi co don dê nghj phuc khão. 

6. Tiêu chun thành Vi  tham gia Ban ph-dc khâo thc hin nhu tiêu 
chuân cüa thành viên Ban thâm djnh, châm diem ho so; Ban kiêm tra sat hach. 

Diu 14. Giám sat k' xét thng hng 

1. Nguôi dung Mu co quan, don vi có thm quyn t6 chIrc thing hang 
chuc danh nghê nghip viên chüc phâi thành 1p Ban giám sat k xét thàng hang 
(sau day gi chung la' Ban giám sat), gm: Tru&ng ban và các thành yiên. 

2. KhOng cu nMng ngui tham gia Hi dng xét thäng hang Vi  chüc, 
các Ban giáp vic cu' a Hi dông xét thàng hang viên chuc tham gia lam thãnh 
viên Ban giám sat. 

3. Không cu lam thành viên Ban giám sat di vói nhffiig ngl.rôi có quan h 
là cha, me, anh, chi, em rut cUa ben vq ho.c chông; yo hoc chng; con  de 
ho.c con nuôi cüa nguii dir xét thäng hang hoc nhftng ngixi dang trong thM 
gian bj xem xét xu l kr lut hoc dang thi barth quyêt djnh kr Iut; 
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4. Ni dung giám sat gm: Vic thirc hin các quy djnh ve^ tô  chirc k' xét 
thàng hang; vic thrc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye xét thàng hang; vic 
thirc hin chirc trách, nhim vi cüa các thành vién Hi dông và cüa các thành 
viên tham gia các Ban giiip vic cüa Hi dông. 

5. Dja dim giám sat: Noi lam vic cüa Hi dng xét thng hang và các 
Ban giüp vic cüa Hi dông. 

6. Thành viên Ban giám sat duvc  quyn nhc nhithI sinh, các thành viên 
khác Hi dông và thãnh viên các Ban giüp vic cüa Hi dông trong vic thrc hin 
quy ché và ni quy xét thàng hang, ducic quyên yêu câu giám thj phàng thi 1p 
biên bàn dôi vài thI sinh vi phm quy chê, ni quy k' xét thàng hng (nêu co). 

7. Khi phát hin vi ph?m ni quy, quy che^ xét tuyn cüa thành viên Hi 
d ng, thành viên cüa các Ban giüp vic cüa Hi dông thI thành viên Ban giám 
sat duqc quyên 1p  Wen bàn ye vi phm do và dê nghj Chü tjch Hi dông xét 
thàng hng dInh chi lam nhim vii; dông thii báo cáo ngu&i dung dâu co quan, 
don vi có thâm quyên to chüc thäng hang chüc danh nghê nghip viên chüc xem 
xét, xir 1 theo quy dnh cUa pháp lut ye viên chüc. 

8. KM phát hi en thành viên Ban giám sat không thc hin ding chic 
trách, nhim vi &rçrc giao hoc can thip vào cong vic cüa các thành viên Hi 
dOng hoc cüa các thành Vi  en Ban giüp vic cüa Hi dông vài dng Ca, mic 
dIch cá nhân thI các thành vién Hi dông hoc thành viên Ban giüp vic cUa Ri 
dông có quyn d8 nghj Trithng ban giám sat dInh chi vic thirc hin nhim vu và 
báo cáo ngi.rii dirng dâu co quan, don vj Co thâm quyên quãn l xem xét, xir l 
trách nhim theo quy djnh cüa pháp 1ut ye can b, cong chirc, viên chirc. 

A , C . Dieu 15. Giai quyet khxeu n i, to cao 

1. Trong qua trInh t6 chüc k' xét thàng hang, trithng hop có don thu kin 
nghj, khiêu ni, to cáo thI Hi dông xét thàng hang viên chirc phâi xem xét giãi 
quyêt theo quy djnh cüa pháp lut ye khiêu ni, to cáo. 

2. TruOng ho có don thu kin nghj, khiu ni, th cáo v8 kr xét th.ng  
hang sau khi Hi dông xét th.ng hang dâ giâi the thI co quan, den vj co' thm 
quyên to chrc xét thãng hang chrc danh nghê nghip viên chirc xem xét, giài 
quyêt theo quy djnh cüa pháp 1ut ye khiêu nai, to cáo. 

Diu 16. Liru trfr tài lieu 

1. Tài 1iu v& k' xét thàng hang bao gm: Các van bàn v8 tô  chuc k' xét 
thng hang cüa ngrnM dfrng dâu co quan có thãm quyên thang hung chuc danh 
nghê nghip viên chuc k ban hành; các vn bàn cüa Hi dOng xét thng hang; 
biên bàn các cuQc h9p Hi dông xét thang hang; danh sách tong ha viên chüc 
dir xét thàng hang; các 1oi biên Win bàn giao; kêt qua xét thäng hang; quy& 
4*cOng nhn két qua xét thàng hang; bién bàn giâi quyêt khiéu ni, tô  cáo 
(néu co) v  các 1oi van bàn khác lien quan den k' xét thàng hang. 

2. Cham nht là 30 ngày ke^ tr ngày kt thüc k' xét thàng hng, Uy vien 
Thu k Hi dOng xét thàng hang chju trách nhirn: 
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Lê Vinh Tan 

a) Bàn giao cho ca quan có thm quyn t chirc thang hang chirc danh 
nghê nghip vien chüc d luu tr€I, quân 1 các tài 1iu ye k xét thàng hang to 
chüc liiu trü, quãn 1 theo quy djnh cUa pháp 1ut ye luu trct; 

b) Bàn giao cho ca quan dixqc phãn cp quàn 1 M so vién chüc toàn b 
ho so cá nhân cüa ngi.thi dir xét thàng hang chüc danh nghê nghip. 
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BO NQI VU CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VI1T NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

NQI QUY 
KY TUYEN DUNG CONG CH1C, VIEN cirU'c, 

Till NANG NGJCH CONG CIIU'C, THANG HNG CH1J'C DANH 
NGHE NGHItP VIEN CH1i'C 

(Ban hành kèin theo Thông tu- S6 03/2019/TT-BNVngày 14 tháng 5 nám 2019 
cáa B6 trztóng Bó N5i vy,) 

Diu 1. Quy djnh di vói thi sinh 

1. Phãi có mt truóc phông thi dung gicr quy dnh. Trang phi1c gn gang, 
the^ hin van minh, ljch sir. 

2. Xut trInh Giy chng minh nhân da an n hoc The cn cuâc cong d 
hoc mt trong các loai giy ti tüy than hcrp pháp khác d8 giám thi di chiu 
tnróc khi vào phông thi. 

3. Ngi dung chO6  theo s báo danh, de-'  Giy chirng mirth nhân dan hoc 
The can cizOc cong dan len mt bàn de^ các giám thi phông thi và các thành viên 
Hi dông thi kim tra. 

4. Chi dirçc mang vào phông thi but vit, thi.ró'c ké; không dugc mang vão 
phông thi din thoi di dng, may ghi am, may ãnh, may vi tinh, các phucng tin 
k5' thuât tim, phát truyn tin, phuong tin sao lint dtt lieu, thit bj chüa dirng, 
truyn tài thông tin khác và các loai  giy tô, tài 1iu có lien quan dn ni dung 
thi (trir trung ho çip de^ thi có quy dnh khác). 

5. Chi si:r dung loai giy thi duçic phát de^ lam bài thi, không dugc lam bài 
thi trên gi.y khác. Phãi ghi day dü các m11c quy djnh trong giy lam bâi thi. Mi 
t?Y gi.y thi phãi có dü chd k cüa 02 giám thi, bài thi không có dü chü k cüa 02 
giám thi dugc xem là không ho l. 

6. Bài thi chi diicc vit bang mt 1oi rnrc có màu xanh hoc màu den. 
Không dtrgc si.:r diing các loai muc màu khác, mirc nhü, mirc phán quang, but chi 
de lam bài thi. 

7. Trü ph-an ghi bt bue trên trang phách, thI sinh khOng thrçc ghi h9 ten, 
chtt k cüa thi sinh, chüc danh, ten cci quan, hoc các d.0 hiu khác len bài thi. 

8. Tuân thu mi hu&ng d.n cüa giám thi; giti tr.t tir và không thrcc hut 
thuc hoc st'r dung cht kIch thIch trong phông thi. 
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9. Không dixcic trao di vi ngi.rè'i khác trong thii gian thi, không duçic 
trao di giây thi, giy nháp, không thzçvc quay cop bài thi cüa thi sinh khác hoc 
C6 bat kS'  mt hânh dng gian 1n náo khác. Nghiêm cam mi hânh vi sao chép, 
truyên tâi thông tin có lien quan den dê thi ra ngoài phông thi hoc nh.n thông 
tin tir ngoài vào phông thi. 

10. Nu cn hói diu gI, phãi hôi cong khai giám thi phông thi. 

11. Trix&ng hcip cAn vit Iai  thI gch chéo ho.c gch ngang ph dd vit 
trong bài thi (mit tnrng hop d& thi có quy djnh khac). 

12. Chi thrçtc ra ngoài phông thi sau horn mt nfra thii gian lam bài và 
phãi duçic sr dông cüa giám thi phông thi. Không giâi quyêt cho thi sinh ra 
ngoài phOng thi d& vâi mOn thi có thyi gian duó'i 60 phüt. 

Tru&ng hçp tô  chüc thi trên may vi tInh thI ngui du thi chi duc thi 
phông thi khi dã np bài, dng thôi k2  xác nh.n vào bang kêt qua thi; nêu nguôi 
du thi không k xác nhan vâo bang kêt qua thi tr'Lróc khi ra khOi phông thi thi 
phãi nhn dim không (0). 

Tnrô'ng hop giárn thi phát hin ngi.thi dr thi k thay ngi.thi khác thI ca 
ngithi k thay và ngl1i duçc k thay du phãi nhn diem không (0). 

Vic quyt djnh dim không (0) dêd vâi các tnrè'ng hop nay do Chü tch 
Hi dông thi quyt dlnh can cr báo cáo cUa Tnrôiig ban coi thi. 

13. Trong thôi gian không duçic ra ngoài phOng thi theo quy djnh ti 
khoán 12 Diêu nay, nêu thI sinh có dau, Om bat thuèng thI phâi báo cho giám thi 
phông thi và giám thi phàng thi phái báo ngay cho Truâng ban coi thi xem xét, 
giâi quyêt. 

14. Ngrng lam bài và np bài cho giám thi phông thi ngay khi giám thi 
tuyên bO hêt thai gian lam bài thi. Phãi ghi rö tOng so t giây thi dã np va k 
vào danh sách np bài thi. Tnriitng hop không lam du(ic bài, thI sinh cüng phái 
np li giây thi. 

15. Nghiêm cAm các hành vi lam hông h8 thng may vi tInh phc viii thi; 
khi phát hin may vi tInh không sr ding duc phãi kip thi báo cho giám thi d 
xem xét, giái quyêt. 

Diu 2. Xfr 15 vi phm di vó'i thi sinh 

1. ThI sinh vi phm ni quy thi du phãi 1.p biên ban xfr l" vi phrn và tur 
theo mrc do^ vi phm, thi sinh se bj xr ly k 1ut theo các hmnh thirc sau: 

a) Khin trách: Hmnh thirc k 1ut khin trách do giám thi phông thi l.p 
biên ban, cong bô cong khai tai  phông thi và áp dung di vâi thi sinh vi phm 
mt trong các lôi sau: 

Congi không diing ch8 ghi s6'  báo danh cüa mInh; 
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Trao di vri nguii khác dd bj nh.c nh& nhung vin không chp hành; 

Mang tài 1iu vào phông thi nhung chua sir ding (tnr tru&ng hçip de^ thi có 
quy djnh duqc mang tài 1iu vào phông thi). 

b) Cãnh cáo: Hinh thüc k 1ut cánh cáo do giám thi phông thi 1p biên 
bàn, cong bO^ cong khai ti phông thi và áp dung di vâi thi sinh vi phm mt 
trong các lôi sau: 

Sà dung tài 1iu trong phông thi (trir truông hop de thi có quy djnh ducic 
sir diing tài 1iu trong phông thi); 

Trao di bài lam ho.c giây nháp vâi ngithi khác; 

Cho ngu?ii khác chép bài hoc chép bài cüa nguôi khác; 

Sir dicing din thoi di dng, may ghi am, may ành, may vi tInh và các 
phuang tin k5 thuât thu, phát truyn tin, pinrang tin sao luu dü 1iu, thit bj chira 
dirng thông tin khác trong phông tin (trtr tnrmg ho  p de^ thi có quy dnh khac). 

c) Dinh chi thi: Hlnh thirc k lust dInh chi tin do Tris&ng ban coi thi quy& 
djnh, cong b o^ cong khai tai  phông thi và áp dung di vi thi sinh vi phm dä bj 
1p biên bàn cãnh cáo nhung vk c6 tinh vi phm ni quy thi. 

d) Hu kt qua thi: Can cir vào báo cáo cüa Chü tjch Hi dng thi ho.c 
xét, ngu&i ding du cci quan, don vi có thm quyn ti chi'rc tuyn dung cong 
chüc, viên chiic, thi nâng ngch cong chüc, thàng hang ch(rc danh nghe^ nghip 
viên chüc quy& djnli hüy bO kt qua tin di v&i thi sinh vi phm mt trong các 
lôi sau: 

Co tr hai bài hoc hai phn thi tr& len bj dim không (0) hoc dit 0% so 
câu trã 1?ii dáng (tth trnàng hap bO thi); 

Vi&, ye vào ti giy thi nhng ni dung không lien quan dn bài tin; 

Dánh tráo bài thi hoc thi N ho.c bj dInh chi thi. 

d) TM sinh c gay mat an toàn trong phông thi, ngoài vic bj dInh chi và 
buy kêt qua thi, tüy theo tinh ch.t, müc Q con bj xu N  Y theo quy cljnh cüa pháp 
luât hinh sir. 

2. Thi sinh vi phm ni quy phái bj 1p biên ban, giám thi phOng tin và thi 
sinh cüng phâi k vào biên ban. Sau khi 1p biên ban và cong bô cOng khai tai 
phông thi, giárn thi phông thi phãi báo cáo ngay vi Trix&ng ban coi thi. TruOng 
hop thi sinh vi ph am không k)" biên bàn vi phm thI giám thi phông tin m&i 02 
thi sinh ben cnh cüng V xác nhân. 

3. ThI sinh có quyn t giác nhüng ngithi vi phm ni quy thi cho Giám 
thi phOng thi, TrnOng ban coi thi, thành viên Hi dàng thi, thành vién Ban giám 
sat thi. 
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4. Trr diem bài thi: 

a) ThI sinh bj khin trách trong phn thi nào ho.c bài thi nào sê bj tth 25% 

tong so^ câu trã 10`1 dñng cüa phn thi do ho.c 25% tng s6 dim cüa bài thi do; 

b) Thi sinh bj cành cáo ph.n thi nào hoc bài thi nào së bj trtr 50% tng s 
câu trã Ri dung cüa phn thi do hoc 50% tng s dim cüa bài thi do. 

5. Chrn dim không (0) di vth mt trong nhUng tnrrng ha  p sau: 

a) Co hai bài lam tth len di vâi mt mon thi hoc mt phn thi; 

b) Bah thi có chü vi& cüa hai ngithi tth len; 

c) Bài thi duçc vit bang hai màu mirc khác nhau hotc vi& bang màu mirc 
không ding quy djnh ti khoân 6 Diu 1 Ni quy nay; 

d) Bài thi vMt trên giy nháp, giy không do giám thi phông thi phát. 

6. Vic tth dim bài thi quy djnh khoàn 4 Diu nay hoc ch.m dim 
không (0) quy djnh ti khoàn 5 Diu nay do Tru&ng ban chm thi quyt djnh can 
ci'r vào báo cáo bang van bàn cüa thành vién ch.m thi. 

7. Tnräng hop can b, cong ch(rc, viên chirc la thi sinh du thi nu bj Hy 
kt qua thi theo quy djnli ti khoàn 5 Diu nay cOn bj xem xét, xr l k 1ut theo 
quy djnh cüa pháp 1u.t v8 can b, cong chüc, viên chirc. 

Diu 3. Quy djnh di vOi giám thi phông thi, giám thi hành lang 

1. Phâi có mt tai  dja dim thi dung gi6r quy dnh. Trang phic g9n gang, 
van minh, ljch s1r. 

2. Thirc hin dung chi'rc trách, nhim vu ducic giao theo quy chê, ni quy 
cüa kST thi. 

3. Giü tr.t tir, không thrçc hut thuc, không drgc sir dung din thoai di 
dng, may ghi am, may ãnh, may vi tInh, các phung tin k thu.t thu, phát 
truyn tin, phuGng tin sao h.ru dü lieu, thit bj chua dmg, truyn tãi thông tin 
khác trong phOng thi. 

4. KhOng thrgc trao di riêng vci bt kS'  thi sinh nào trong thai gian thi. 

Diu 4. Xi l vi phim di vói can b, cong chfrc, viên chfrc tham gia 
t chfrc thi và cá nhãn lien quan khác vi phm ni quy, quy ch thi 

1. Ngix?ii tham gia t6 chuc thi (thành viên Hi dông thi, thành viên các 
Ban giüp vic cüa Hi dng thi, thành viên T0^ giuip vic ciia Hi dng thi nu 
dirorc thành lip) là can b, cong chüc, viên chuc có hành vi vi phm ni quy, quy 
ch8 thi ngoài vic bj dInh chi lam cOng tác thi cOn bj xem xét xfr l" k' lu.t theo 
quy djnh cüa pháp lu.t ve can b, cong chuc, viên chirc. 
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2. Can bô, cong chirc, viên chIrc không tham gia tô  chüc thi nhi.rng có các 
barth vi, nhix: thi h, chuyn de^ thi ra ngoài, dira 1&i giãi vào Cho thi sinh, dua 
thông tin sai 1ch gay ânh huàng x.0 dn kS'  thi, gay rM lam mat trt tir ti khu 
viic thi bj x1r 1 k' lut theo quy djnh cüa pháp 1ut ve^ can b, cong chirc, viên 
chüc. 

3. Ngtthi tham gia th chüc thi và nhitng nguri có lien quan den vic to 
chüc thi không phâi  la'  can b, cong chüc, viên churc nêu Co hành vi vi pham ni 
quy, quychê thi, tuy theo tInh chat, mirc M bj Co quan, don vi hin dang quãn l 
châm dirt ha  p dông dã k k&. 

4. NguOri tham gia to^ chüc thi và nhtng ngithi Co lien quan den vic tO 
chic thi vi phm ni quy, quy ch thi thi cci quan, don vi có thrn quyn quàn 1 
không dê dam nhiêm nMng cong vic có lien quan den cong tác th chirc thi tr 
01 nàm den 03 nàm kê tr nAm t 05  chüc thi CO hãnh vi vi phm.j4 

L  Vinh Tan 
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Mu S6^ 1 
MAU HP BONG LAM VIC XAC DjNH THI H4N 

(Ban hành kern theo Thông tic s6 03/2019/1I'-BNV ngày 14 tháng 5 nárn 2019 
cia Bô tru-&ng Bô N7i vy) 

B, ngành, dja phrnnig: CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Don vi: We Up - Tir do - Hnh ph(ic 

S: /HDLV , ngày tháng nám 

HP BONG LAM VIC XAC DNH THI H4N 

- Can th Nghj djnh so' 29/2012/ND-C'P ngày 12 tháng 4 nárn 2012 cza 
ChInh phü ye tuyên dung, str dung và quán l viên chic; 

- Gán thNghj djnh so' 161/2018/7VD-CF ngày 29 tháng 11 nárn 2018 cza 
ChInh phi tha dOi, bO sung rn6t sO quy djnh ye tuyên dung cOng chic, viên 
cht'c, nOng ngch cOng chic, thäng hang viên chtc và thyv hin chê d5 hop,
dOng rn5t sO logi cOng vic trong co,  quan hành chInh nhà nzthc, don vi sr 
nghip cOng lap; 

- Can cz QuyEt ct/nh so' cüa v6 vic cOng nhn kett qua tuyén 
dyng 

Chüng tôi, mt ben là Ong! Bà 

Chi'rc v 

Di din cho don vi (1) 

Dja chi 

Din thoai 

VàmôtbênlàOngIBà 

Sinh ngày tháng 11am ti 

TrInh do ctào tio: 

Chuyên ngânh dào tto: 

Näm t& nghip: 

Nghe^ nghip tnthc khi duqc tuyn diving 

Dja chi thi.r&ng ti-6 tai-  
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S 0^ chirng minh thu nhãri dan hotc the can cu&c cong dan 

Cp ngày tháng näm tai 

ThOa thun k2  kt Hçip ctng lam vic vâ cam k& lam dung nhtrng diêu khoân 
sau day: 

Diu 1. Loii hçrp ding, thô'i hn và nhim viii hçrp dng 

- Loai Ho p dng lam vic xác djnh thai hn (2) 

- Thii hn cüa Hçip ctng: 

- Tü ngày tháng 11am dn ngày........tháng nàm 

- Thii gian thirc hin ch8 d tp sr (nu có): 

- Tir ngày tháng näm dn ngày.. . tháng . nm 

- Dja dim lam vic (3)- 

- Chüc danh chuyên m0n 

-  'Ch vi.i (nk c6)- 

- Nhim vu (4) 

S Dieu 2. Che d9A  lam vice 

- Thii gi& lam vic (5)- 

- Dirac trang bj nhi)ng phucrng tin lam vic gm 

Dieu 3. Nghia viii và quyn Içri ella ngtr&i k kt hçrp dIng lam vic 

1. Nghia vii: 

- Hoàn thành thim vi,i dâ cam kt trong Hçip Ong lam vic. 

- Chip hành ni quy, quy che^ cüa dan vi, k 1u.t lam vic, và các quy djnh tai 
Diêu 16, Dieu 17, Diêu 18 và Diêu 19 cüa Ludt Viên chuc. 

- Chap hành vic xir l k lu.t và bi thu&ng thit h?i  theo quy djnh cUa pháp 
lut. 

- Chp hành vic sp xp, diu dng khi dan vi sir nghip có nhu cu. 
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2. Quyn lqi: 

- Dizçic hurng các quyn lçii quy djnh tai Diu 11, Diu 12, Diu 13, Diêu 14 và 
Diêu 15 Lut Vién chüc. 

- Phutmg tin di 1i lam vic (6)- 

- Chüc danh ngh8 nghip ducic b6 nhim (ma s) (7) 
Bak: Hs05 1wmg 

- Phi cp (nu co) gm (8) 

duçic trâ Ian vào các ngày. và ngày hang tháng. 

- Th&i gian tInh nâng bc luong: 

- Khoãn trã ngoài luxmg 

- Di.rçic trang bj bâo ho^ khi lam vic (nu co) gm 

- 

 So ngày nghi hang näm duçic hithng 1uing (nghi iL phép, vic riéng) 

- Ch8 d6 báo him (9) 

- Ehrçic huâng các phüc lqi 

- Duçic hix&ng các khoãn thithng, nãng b.c lirmig, thi thàng hang chic danh 
nghê nghiêp, dào tao, bi dixông chuyên mon nghip vii, thirc hin nhim vu hqp 
tác khoa hçc, cong ngM vOi các dan vi trong hoc ngoài niz&c theo quy djnh cüa 
pháp 1ut (1O) 

- Dirac hu&ng cac ch.8 d6 thôi vic, trq cp thOi vic, bi thrrng theo quy djnh 
cüa pháp 1ut ye viên chüc. 

- Co quyn de^ xut, khiu nai,  thay di, de^ nghi chm di.rt Ho  p dng lam vic 
theo quy djnh cUa pháp lut. 

- Nh&ng thOa thun khác (11) 

3 

Số văn bản: 3/2019/TT-BNV
Ngày văn bản: 14/05/2019



Diu 4. Nghia vu và quyn hn cüa Ngirôi dung du don vi sir  nghip 

1.Nghiavu: 

- Báo dam vic lam và thc hin dy dü nMng diu ctã cam kêt trong Hop dông 
Ban vic 

- Thanh toán dy dii, dUng thai hn các ch8 Q ciia nguai diiçic tuyên dung dä 
cam kêt trong Hçip dông lam vic. 

2. Quyn hn: 

- Diu hành ngii&i dircic tuyn diing hoàn thành cong vic theo hop dng (B trI, 
diêu dng, tam  dInh chi cong tác...). 

- Chm dirt Ho,  dng lam vic, k lut ngithi duqc tuyn ding theo quy djnh 
cUa pháp 1ut ye viên chüc. 

Diu 5. Diu khoãn thi hành 

- Nh&ng van d ve^ quyn lçii, nghia vii và trách nhim cUa Vi  en chUc không ghi 
trong hcip dông lam vic nay thirc hin theo quy djnh cUa pháp lu.t ye viên 
chUc. 

-. Hçip dng nay lam thành 03 bàn có giá trj nhi.r nhau, don vi sir nghip k hqp 
dng giff 02 bàn, viên chi.rc thrçrc k ha dông gi€ 01 bàn và hçip dông có hiu 
1irc tIr ngày tháng.... näm 

- Hop dng nay lam tai , ngày tháng nãm 

Ngtrôi dirqc tuyn dung và Ngirri dfrng du don vi sir nghip 
k kt hçrp ding (Ky, ghi rö ho và ten, dóng dáu) 

(Kj, ghi rô ho và ten) 
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HIXONG DAN Gifi 
MAU HOP BONG LAM VIC XAC B4NII TH(il HAN 

1. Ghi ci the^ ten don vi sir nghip. 

2. Ghi rO Hop dng Co th?yi hn thl ghi cu the^ th&i hn bat du và kêt thiic. 

3. Ghi cu the^ s6 nhà, ph& phixng (thôn, xã), qun (huyn, thj xâ), tinh, 
thành phô thuc tinh hoc Trung ucrng. 

4. Ghi cii the^ nhim vi phãi dam nhim. 

5. Ghi cu the^ s6 gib,  lam vic trong ngày, hoc trong tun, hoc lam vic 
theo gii hành chInh. 

6. Phuang tin di lam vic do don vi dam nhim hoc viên chüc tir lo. 

7. Ghi C11 W chüc danh ngh8 nghip duçic b nhim, müc lucing chInh, 
hmnh thüc trã lrnmg (krcmg th?vi gian, khoán...). 

8. Ghi cu th t) l % các phi cp (nk co) nhix: Khu vrc, tri.rçYt giá, dc 
hi, thu hut, thâm niên, trách nhim v.v... 

9. Ghi ci th quyn igi bão him xà hi và trçi cp khác ma viên chüc 
duqc hu&ng. VI du: Duqc h'irâng quyên lçii bâo hiêm xã hi theo ché dO hin 
hành cüa Nhà nuâc. 

10. Ghi cu the^ viên chüc duçic htrâng quyn lçii nào dâ nêu trong m1ic nay. 

11. Nhctng thOa thun khác thu&ng la' nhüng thôa thudn khuyn khIch và 
co lqi hcm cho vien chuc nhu: NhQng vt dung ré tiên mau hOng, khi hii hông, 
mat, không phâi den bñ, thirc hin tot Hçip dông lam vic duqc di du ljch, nghi 
mat, tham quan không mat tiên, duçic hu&ng hang tháng thu 13, 14, ducic nghi 
phép them vài ngãy den mOt  tuân, tai n?.n  rüi ro ngoài gR lam vic duqc trq cap 
them mOt khoãn tiên, duçic tang qua ngày sinh nht...../. 
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Mus62 
MAU HP BONG LAM VIC XAC DjNII THOI HAN 

(dành cho d6i tirqng dtrói 18 tui) 
(Ban hành kern theo Thông tie so 03/2019/TIT-BNV ngày 14 tháng 5 näm 2019 

cüa B3 trieOng Bô Ni v& 

B, ngành, dja phirong: CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIIT NAM 
Don vi: Dc 1p - Tr do - Hnh phiic 

S: /}-IDLV , ngày tháng nárn 

H(P BONG LAM VIC XAC D!NH  TH6I H4N 
(dành cho di tirçrng dtrói 18 tuii) 

- Can ci Nghj djnh s6 29/2012/ND-cP ngày 12 tháng 4 nárn 2012 cña 
C'hInh phü ye tuyén dyng, sz dyng và quOn l viên chzc, 

- C'án ciNghj djnh s 161/20i8/ND-CP ngày 29 tháng 11 nàm 2018 cia 
ChInh phü tha dOi, bO sung mot so quy djnh ye tuyên dyng cOng c1nc, viên 
cIuc, náng nggch cOng chic, thäng hang viên chic và thy'c hin chê a5 ho  p 
dOng rn$t sO logi cOng vic trong cc quan hành chInh nhà nzthc, don vi sr 
nghip cOng lap; 

- Can ct- Quyt djnh s6: cáa v6 vic cOng nhn kit qua tuyên 
dyng 

Chüng tôi, mt ben là Ong! Bà 

Chücv 

Dai din cho clan vi (1) 

Dja chi 

Din thoai 

VA môt ben là Ong/ Bà 

Sinh ngày tháng näm tai 
TrInh do dào tao: 

Chuyên ngành dào tao: 

Näm tot nghip: 

Nghe nghip trrnc khi thrcic tuyn dung 
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Dja chi thu?ng tr1i ti 

So^ chi.'rng minh thu nhân dan hoc the can ciróc cong dan: 

Up ngày tháng nAm tai 

Va ngithi di din là (2) Ong! Bà 

Sinh ngày tháng nàm tai 

Dja chi thuing trü tai - 

So chüng minh thu nhân dan 

Cap ngày tháng nAm ti 

ThOa thun k k& Hçip dng lam vic và cam kt lam dung nhthig diu khoãn 
sau day: 

Diu 1. Loii hçrp dng, thôi hn và nhim vii hçrp dng 

- Loi Hap dng lam vic (3) 

- Th?ii hn cüa Hcip dng: 

- Tü ngày tháng nàm den ngày........tháng näm 

- Thñ gian th%rc hin ch8 dO tp sij (nu có): 

- Tr ngày tháng näm dn ngày........tháng . nám 

- Dja dim lam vic (4)- 

- Chirc danh chuyên môn 

- Chuc vi (nu c6)- 

- Nhim v (5) 

A A Dieu 2. Che d9P.  lamS  viçc 

- Thii gi& lam vic (6)- 

- fXrcic trang bj nhung phuong tin lam vic gm 
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Diu 3. Nghiii a v và quyn lçri cüa ngirôi dirçrc tuyn diing 

1. Nghia vu: 

- Hoàn thânh nhim vi dd cam kt trong Ha  p dông lam vic. 

- Chap hânh ni quy, quy ch8 cüa &m vi, k lust lam vic, và các quy djnh tai 
Dieu 16, Dieu 17, Dieu 18 và Dieu 19 cUa Ludt Viên chirc. 

- Chip hãnh vic xir l k' lut vâ bi thixing hoàn trá theo quy dnIi cüa pháp 
luât. 

- Chip hânh vic diu dng khi don vi sir nghip có nhu cu. 

2. Quyn Içri: 
AA -Duçxc huâng các quyn lçii quy djnh ti Diu 11, Diu 12, Diu 13, Diêu 14 Va 

Diêu 15 Ludt Vi  en chirc. 

- Phucing tin di lai  lam vic (7)' 

- Chirc danh ngh nghip dixçic b nhim (mâ s) (8)' 
Bc: He^ so h.rGng 

- Ph%1 cp (nu co) gm (9)' 

duçic trá lan vào cac ngày và ngày hang tháng. 

- Th?yi gian tinh nãng bc hwng: 

- Khoãn trã ngoài luo'ng 

-. Duçic trang bj bão ho^ khi lam vic (nu co) gm' 

- S o^ ngày nghi hang näm duçc hrnng lung (nghi 1, phép, vic rieng) 

- Ch d bâo him (10)- 

- Duçic hu&ng các phüc lçii' 

- Duçc hixông các khoãn thu&ng, nâng b.c li.rang, thi thàng hing chirc danh 
nghe nghip, dào tao, b4M dtrong chuyén mon nghip vii, thirc hien  nhim vii hqp 
tác khoa hoc, cong ngh6 vol các don vi trong hoc ngoài nuOc theo quy djnh cüa 
pháp 1ut (1 1)' 

3 

Số văn bản: 3/2019/TT-BNV
Ngày văn bản: 14/05/2019



- Duçic huàng các ch8 do^ thôi vic, trçi cp thôi vic, bi thtx&ng theo quy djnh 
cüa pháp 1u.t ye viên chirc. 

- Co quyn de^ xut, khiu nai, thay di, de^ nghj chm dirt Hop dng lam vic 
theo quy djnh cüa pháp li4t. 

- Nhttng thOa thun khác (12) 

Diu 4. Nghia viii và quyn hn cila Ngirôi dfrng du don vl sty nghip 

1. Nghia vu: 

- Bão dam vic lam và thiic hin dy dü nhng diu dä cam kt trong Hop dng 
lam viêc 

- Thanh toán dy dü, dung th?ji han  các ch8 d6 cüa ngi.thi duxcic tuyên dung dã 
cam kêt trong Hop dông lam vic. 

2. Quyn hn: 

- Diu hành ngtr?i duçrc tuyn dung hoàn thành cong vic theo ho p dng (B trI, 
diêu dng, tam  dInh chi cong tác...). 

- Chm dcrt Ho dng lam vic, k lut nguM dirçc tuyn dung theo quy djnh 
cUa pháp lust ye viên chi'rc. 

Diu 5. Diu khoãn thi hành 

- Nhtng van d8 v8 quyn lçii, nghia vu và trách nhim cüa vién cht'rc không ghi 
trong hqp dông lam vic nay thirc hin theo quy djnh cüa pháp lut ye viên 
chirc. 

- Hop c1ng nay lam thành 03 ban có giá trj ngang nhau, dan vi sir nghip k hop 
dông giU 02 bàn, viên chirc ducic k hop dông gift 01 bàn và ho p dông có hiu 
lirctüngày tháng.... näm 

Ho c p dng nay lam tai , ngày tháng nàm 

Ngtrô'i di din theo Ngurô'i dirçc tuyn ding Ngtrôi düng du 
pháp 1ut cüa ngtrô'i (Kj, ghi rö h9 vii ten) don vi sty nghip 

dirçic tuyên diing (K ghi rö ho vii ten, dóng dáu) 
(Ky, ghi rö h9 và ten) 
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HIJ(NG DAN GHI MAU 
HP BONG LAM VIIC xAc BjNH THOI HN 

(Dành cho di ttrçrng dirói 18 tuôi) 

1. Ghi cu the^ ten don vi sr nghip. 

2. Ghi rô ten ngu?i dai  din theo pháp lut cüa ngi11i duçc tuyn dung. 

3. Ghi rö Hap dng lam vic vol th&i han  tir khi bt du V dn khi dü 18 
tuoi, ghi cu the thai han  bat dâu và két thüc. 

4. Ghi cu th8 s6 nhà, ph& phithng (thôn, xâ), qun (huyn, thj xä), tinh, 
thành phô thuc tinh hoc Trung trong. 

5. Ghi cu the^ nhim vii phái dam nhim. 

6. Ghi ciii th8 s6 gR lam vic trong ngày, hoc trong tun, hoc lam vic 
theo gRi hành chInh. 

7. Phucmg tin di lam vic do don vi dam nhim hoc ngithi duçic tuyên 
ding tr tüc. 

8. Ghi cii the^ chüe danh nghe^ nghip dtrcic xp, mire krcng chInh, hInh 
thirc trã krorng (luong th&i gian, khoán...). 

9. Ghi cu the^ t l % các phi c.p (nu co) nhu: Khu virc, trizçrt giá, dc 
hai, thu hut, thâm nien, trách nhim v.v... 

10. Ghi cu the^ quyn igi bào him xà hi và trçi cp khác ma nguii dirge 
tuyên dicing di.rçic hu&ng. VI di: Dôi vâi ngithi lam ho p dong lam vic vói thai 
han xác djnh tir 1 nãm tri len ghi la' dirge hir&ng quyên igi bão hiêm xA hi theo 
chê do hin hành cüa Nhà nuâc. 

11. Ghi cu the nguii dirge tuyn dung dirge hithng quyn lcd nào dà nêu 
trong miic nay. 

12. Nhfhig thôa thun khae thu&ng là nhüng thôa thun khuyên khIch Va 
Co lgi han eho ngithi dixçrc tuyên dung nhu: Nhtng vt dung ré tiên mau hông, 
khi hu hông, mat, không phãi den bü, thre hin tot Hcrp dông lam vice  dirge di 
du ljch, nghi mat, tham quan không mat tiên, dugc hithng h.rang tháng thir 13, 
14, dirge nghi phép them vài ngày den mt tuân, tai nan  rim ro ngoài gii lam 
vic dirge trçl cap them mt khoàn tién, dirge tang qua ngày sinh nht.....I. 
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Mu s 3 
MAU HOP BONG LAM \flC  KHONG XAC D!NII  THrn HJN 

(Ban hành kern theo Thông tic so' 03/2019/7-T-BN V ngày 14 tháng 5 näm 2019 
cza Bó trithng Bó Nçi vy) 

B, ngành, dja phuro'ng: CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI1T NAM 
Don vi: Bc Ip - Ty do - Hinh phñc 

S: /HDLV , ngày tháng nárn 

H(P BONG LAM VIC KHONG XAC DNH TH(fl HJN 

- Can etic Nghj djnh so' 29/2012/ND-GP ngày 12 tháng 4 närn 2012 cia 
CiiInh phz ye tuyén dung, th dung vi quán l viên chzc; 

- Can ci- Nghj djnh so' 161/2018/ND-cP ngày 29 tháng 11 nárn 2018 cia 
ChInh phi tha dOi, bó sung rnt so quy djnh ye tuyên dung cong chjc, viên 
chic, náng nggch cOng chi'c, tháng hang viên chi-c và thrc hin ché d5 ho  p 
ding rn5t so logi cOng vic trong ca quan hành chInh nhà nithc, don vi sr 
nghip cOng lçp, 

Chüng tôi, mt ben la' Ong! Bà 

Chircv 

Di din cho don vi (1) 

Dja chi 

Din thoi 

Vàmtbên1àOng/Bà 

Sinh ngày tháng nàm ti 

TrInh do dào tao: 

Chuyên ngành dào tao: 

Nàm tot nghip: 

NgheA nghip trtróc khi duçic tuyn dung 

Dja chi thu&ng tri'i tai-  
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S6 chüng minh thix nhân dan ho.c the cn cithc cong dan: 

C.p ngày tháng näm tai 

ThOa thun kkt Hçip dng lam vic khOng xác djnh th&i hn và cam kt lam 
dung nhüng diêu khoân sau day: 

Diu 1. Nhimviihçrpdng 

- Dja dim lam vic (2) 

- Chixc danh chuyên môn' 

- Chirc vi (nu c6)- 

- Nhiôm vu (3) 

' A 

Dieu 2. Che d9A  lam vice 

-. Thii gRi lam vic (4) 

- Duçic trang bj nhüng phumg tin lam vic g0m 

Diu 3. Nghia vii và quyn kyi cüa ngtrô'i dirçc tuyên ding 

1. Nghia v1: 

- Roan thành nhim vii dâ cam kt trong Ho  p dng lam vic. 

- Chap hành n  quy, quy che^ cUa dcTn vi, k 1ut lam vi c, và các quy djnh ti 
Diu 16, Diu 17, Diu 18 và Diu 19 cüa Ludt Viên chirc. 

-. Chap hânh vic xü l k$' lut và bM thu&ng thit h?i  theo quy djnh cüa pháp 

1ut. 

- Chap hành vic diu dng khi don vi sir nghip có nhu cAu. 

2. Quyn lçri: 

- Duqc huâng các quyn lqi quy djnh tai Diu 11, Diu 12, Diu 13, Diu 14 và 
Diu 15 Luât Viên chüc. 

- Phuong tin di 1ti lam vic (5)- 

- Chüc danh nghe^ nghip duçic bo^ nhim (ma s6) (6) 
Bc: Hslrnmg 
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- Phu cap (nu co) gm (7) 

dircrc trâ 1n vao các ngày và ngày hang tháng. 

- Th?i gian tInh nâng bc lixcing: 

- Khoãri trâ ngoài 1uang 

- Duçic trang bj bão h6 khi lam vic (nu co) gm 

- S6^ ngày nghi hang näm dtrçic hithng lung (nghi 1, phép, vic riêng) 

- Các che^ 0 bão him (8)- 

- Dixçic kr&ng các phüc lçii 

- Dirçic huâng các khoãn thir&ng, nãng b.c hwng, thi thang h.ng cht'rc danh 
nghe^ nghi p, dào tao,  bi dtrOng chuyên mon nghip vi, thirc hin nhim vii ho 
tác khoa hoc, cong nghe^ v&i cac don vi trong hoc ngoài nithc theo quy djnh cüa 
pháp 1u.t (9) 

- Duçic hu&ng cac ch dO thôi viêc, tn cap thôi vic, bi thithng theo quy djnh 
cüa pháp 1ut ve^ viên chüc. 

- Co quyn d xut, khiu nai,  thay d&, d nghi chm dirt Hap dng lam vic 
theo quy djnh cüa pháp lut. 

- Nhüng thOa thun khác (10) 

Diu 4. Nghia vii và quyn htn cüa Ngtrôi thing du dcrn vj sir nghip 

1. Nghia vii: 

- Báo dam vic lam và thirc hin dy dü nhüng diu dA cam kt trong Hcip dng 
lam viec 
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- Thanh toán dy dü, dung thii h?n  các che^ dô và quyn lçci cUa ngiz?ii duçic 

tuyn ding dã cam kt trong Ho  p dng lam vic. 

2. Quyn hin: 

- Diu hành nguii duçic tuyn ding hoàn thành cong vic theo hqp dng (B trI, 

diu dng, tam dInh chi cong tác...). 

-: 

 

Ch' m düt Hop dng lam vic, k' 1ut ngui dixçic tuyn diing theo quy djnh 

cüa pháp 1u.t ve^ viên chrc. 

Diu 5. Diu khoãn thi hành 

- Nhing van d v8 quyn igi, nghia vii và trách nhim cUa viên chüc không ghi 
trong hap dng lam vic nay thirc hin theo quy dnh cüa pháp 1ut v viên 

chirc. 

- Hçip dng nay lam thành 03 bàn có giá trj ngang nhau, dan vj sir nghip k hçrp 
dng giü 02 bàn, viên chirc dixcic k ho  p dng giü 01 bàn và hcip dng có hiu 

lc ti'r ngày tháng.... nàm 

Hop dng nay lam ti , ngày tháng näm 

Ngtrôi thrçrc tuyn dung vã Ngtr?ri dfrng du do'n vj siy nghip 
k kt hçvp ding (Ky, ghi r5 ho và ten, dóng dáu) 

(Kj, ghi rö ho vii ten) 
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HUNG DAN GHI rs'iAu 
HiP BONG LAM VIC KHONG XAC BJNII THaI HJLN 

1. Ghi cu the^ ten &Yn vi SI nghip. 

2. Ghi cu th8 so^ nhà, ph, phu&ng (thôn, xã), qu.n (huyn, thj xä), tinh, 
thành phô thuc tinh hoc Trung hang. 

3. Ghi cu th8 nhim vi phài dam nhim. 

4. Ghi cu the^ so^ gii lam vic trong ngày, ho.c trong tun, hoc lam vic 
theo gi hành chinh. 

5. Phucmg tin di lam vic do &m vi dam nhim hoc viên chirc tir lo. 

6. GM cu th8 chüc danh ngh8 nghip duçic bo^ nhim, müc luong chInh, 
hInh thirc trâ lwmg (luong thyi gian, khoán...). 

7. Ghi cu the^ tr l % các phi cp (nu co) nhu: Khu vrc, tnrçit giá, dc 
hi, thu hut, thâm niên, trách nhim v.v... 

8. Ghi ciii the^ quyn lçii bâo him xã hi và trçl cp khác ma vién chirc 
duçic hung. VI dii: Diiqc hhng quyên lqi bâo hiêm xã hi theo ché dq^ hin 
hành cüa Nba nurc. 

9. Ghi cu the^ viên chüc duçic hir&ng quyn lci nào dä nêu trong m1c nay. 

10. Nhfrng thôa thun khác thithng là nhüng thóa thun khuyn khIch và 
co lçii hon cho viên chIrc nhtr: Nh&ng 4t ding ré tiên mau hông, khi Mi hông, 
mat, không phãi den bü, th%rc hin tot Hop dông lam vic dixçic di du ljch, nghi 
mat, tham quan khong mt tiên, dixyc hithng lirong tháng thu 13, 14, di.rcic nghi 
phép them vài ngày den mt tuân, tai ntn i-ui ro ngoâi giô lam vic di.rçic trçi cap 
them mt khoãn tiên, dixçic tang qua ngày sinh nht.....I. 
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