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a) Công chức loại C: Ngạch chuyên viên hoặc tương đương:
- Có bằng tổt nghiệp đại học trở lên vói chuyên ngành đào tạo phù hợp
với ngành, lĩnh vực cần tuyển;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực
ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT
ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với
những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ
thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11
tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng
sử dụng công nghệ thông tin.
b) Công chức loại Dễ. Ngạch cán sự hoặc tương đương:
- Có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo
phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm;
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- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực
ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư sổ 01/2014/TT-BGDĐT
ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
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- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỳ năng sử dụng công nghệ
thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11
tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng
sử dụng công nghệ thông tinể
c) Đổi với người dự tuyển vào các chức danh công chức cấp xã phải đảm bảo
tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết đỉnh số 18/2015/QĐ-ƯBND ngày 07 tháng 4 năm 2015
của ủy ban nhân dân Thành phố han hành Quy định về tiêu chuẩn công chức
phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh."
2. Sửa đổi Điều 6 như sau:
"Điều 6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm
1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành
kèm theo Thông tư số 13/201OAĨT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
trong thòi hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trường hợp thí sinh đăng ký dự tuyển công chức vào các vị trí thuộc lĩnh vực
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khoa học và công nghệ, nếu không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn: Tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo
trình độ đại học trong nước; tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc
ở nước ngoài; có bằng tiến sĩ, tuổi đời dưới 35 tuổi; có bằng thạc sĩ hoặc
bằng tốt nghiêp đại học loại giỏi, tuổi đời dưới 30;
4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí dự tuyển;
5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dựng do cơ quany tế đủ điều kiện
được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT
ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe;
6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức
(nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực."
3. Bãi bỏ Khoản 3, Điều 9 Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương
khi bổ nhiệm ngạch ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-ƯBND
ngày 25 tháng 7 năm 2012 của ủy ban nhân dân Thành phố.
4. Sửa đổi Khoản 9, Điều 9 như sau:
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"9. Quyết định tuyển dụng và nhận việc
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a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả
tuyển dụng của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban,
ngành và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện có thí sinh đãng ký dự tuyển
công chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản
tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyến đã đăng ký;
b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận
kết quả trúng tuyển của các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các quận-huyện,
người trúng tuyển phải đến các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các quận-huyện
để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện
trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:
- Bản sao các văn bằng, chứng chi và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.
c) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể
đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc
thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân
các quận-huyện. Thòi gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn
hoàn thiện hồ sơ dự tuyển quy định tại Điểm b, Khoản 9, Điều này;
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d) Sau khi nhận đủ hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển, Thủ trưởng
các sở, ban, ngành và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm
thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác
theo quy định của pháp luật;
đ) Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định tại Điểm b, Điểm c
và Điểm d, Khoản 9 Điều này, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Thủ trưởng các
sở, ban, ngành và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện phải ra quyết định
tuyển đụng đối với người trúng tuyển; trường hợp người trúng tuyển không
hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc các sở, ban, ngành và ủy ban
nhân dân các quận-huyện phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng,
chứng chỉ không hợp pháp thì Thủ trưởng các sờ, ban, ngành và Chủ tịch
ủy ban nhân dân các quận, huyện thông qua Sở Nội vụ trình Chủ tịch ủy ban
nhân dân Thành phố ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển;
e) Người được tuyển dụng vào công chức phải đến nhận việc trong thời hạn
quy định tại Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 24/20ì 0/NĐ-CP;
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g) Trường họp người trúng tuyển bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định
tại Điểm đ, Khoản 9 Điều này thì Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định
tuyển dụng người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó,
nếu người đó bảo đảm có đủ các điều kiện quy định tại Điềm a, Điểm b, Khoản 1,
Điều 11 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

u
L
.
www

n
t
e
i
atV

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề
bằng nhau thì Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết đinh người trúng tuyển
theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 24/20.10/NĐ-CP;
h) Người được tuyển dụng thực hiện chế độ tập sự theo quy định tại
Điều 22 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;
i) Đối với các trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự theo quy đinh
tại Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 13/2010AT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010
của Bộ Nội vụ, sau khi người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ, thì Thủ trưởng các sở,
ban, ngành và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện ra quyết đinh tuyển dụng
và làm thủ tục bổ nhiệm ngạch công chức theo quy định."
5. Bãi bỏ Điểm c, Khoản 2, Điều 11 Quy định về tuyển dụng công chức
và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch ban hành kèm tìieo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND
ngày 25 tháng 7 năm 2012 của ủy ban nhân dân Thành phổ.
6. Bổ sung Chương rVa. Tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức ngoài
biên chế Thành phố về công tác tại cơ quan hành chính, sự nghiệp của Thảnh phố:
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"Điều lla. Tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức ngoài biên chế
Thành phố về công tác tại cơ quan hành chính, sự nghiệp của Thành phố
1. Đối tượng tiếp nhận
Cán bộ, công chức có chồng (hoặc vợ) hiện đang có công việc ổn định
(01 năm trở lên) tại tổ chức có tư cách pháp nhân và thường trú tại Thành phố
Hồ Chí Minh; hoặc là người duy nhất nuôi dưỡng cha mẹ già yếu thường trú
tại Thành phố.
2. Điều kiện xem xét tiếp nhận
a) Cơ quan quản lý công chức đồng ý cho chuyển công tác; hoàn thành tốt
nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị (theo phiếu đánh giá công chức hàng năm);
b) Có phẩm chất đạo đức tốt;
c) Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, công việc;
d) Cơ quan, đơn vị tiếp nhận có nhu cầu bố trí công việc, còn chỉ tiêu biên chế,
chuyên môn đào tạo phù hợp vói vị trí công tác tiếp nhận;
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đ) Tự thu xếp được nơi ở (không thuộc diện phải bố trí nhà công vụ);
e) Ưu tiên công chức tình nguyện công tác tại huyện thời gian 05 năm ừở lên;
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g) Không tiếp nhận những người trong thời gian đang thi hành kỷ luật,
đã từng bị truy cứu ừách nhiệm hình sự.
3. Thủ tục tiếp nhận

a) Đơn xin thuyên chuyển công tác có ý kiến đồng ý của Thủ trưởng
cơ quan, đơn vị nơi công tác. Công chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị
trực thuộc phải có ý kiến cơ quan chủ quản cấp trên (ủy ban nhân dân cấp
huyện hoặc Sở - ngành có liên quan);
b) Công văn của cơ quan, đan vị đề nghị tiếp nhận nêu rõ nhu cầu thực sự
về công việc; hoặc giấy xác nhận đang có công việc ổn định của vợ hoặc chồng
tại Thành phố (kèm bảo sao hộ khẩu Thành phố); hoặc bản sao hộ khẩu thường trú
của cha hoặc mẹ, của vợ hoặc chồng;
c) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008;
d) Bản sao văn bằng, chứng "chỉ phù hợp với yêu cầu công việc;
đ) Bản sao quyết định bổ nhiệm ngạch công chức;
e) Bảo sao qúyết định lương hiện hưởng;
g) Phiếu đánh giá công chức hàng năm;
h) Đổi với người thuộc diện hợp lý hóa gia đình cần thêm:
- Bản sao giấy đăng ký kết hôn;
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- Bản sao hộ khẩu thường trú của vợ hoặc chồng;
- Xác nhận quá trình công tác của vợ hoặc chồng (nếu có);
- Xác nhận có nhà ở ổn định tại Thành phố.
4. Ngoài các đối tượng trên, căn cứ vào nhu cầu của địa phương, ủy ban
nhân dân Thành phố xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể
của công chức ngoài biên chế Thành phố về công tác tại các cơ quan hành chính,
sự nghiệp của Thành phố.
Giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục
tiếp nhận công chức ngoài biên chế Thành phố về công tác tại các cơ quan
hành chính, sự nghiệp của Thành phố."
7. Sửa đổi Điều 13 như sau:
"Điều 13. Xử lý vi phạm
a) Nghiêm cẩm việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn,
nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính. Thời gian hợp đồng
lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để làm công việc chuyên môn,
nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính sẽ không được tính
để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.
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b) Cơ quan, đơn vị và cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo mức độ
và tính chất vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luậtễ"
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký
và bãi bỏ các nội đung liên quan đến việc tiếp nhận công chức ngoài biên chế
Thành phố về công tác tại cơ quan hành chính, sự nghiệp của Thành phố quy định
tại Quyết định số 36/2008/QĐ-ƯBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 và Quyết định
số 66/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2010 của ủy ban nhân dân Thành phổ.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ;
Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện
và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (Vụ Pháp chế);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Sờ Nội vụ (03 bản);
- VP.Đoàn ĐBQH-HĐND.TP
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng cv, TCCB;

-Lưu: VT, (VX/VN) Ị&ó
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