Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA SỞ NỘI VỤ, THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ, GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
(HOẶC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐƢỢC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ) VÀ UBND CẤP HUYỆN

(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

/3/2021của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

I. DANH MỤC TTHC BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, THẨM QUYỀN
QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
1. Danh mục TTHC lĩnh vực Tổ chức hành chính
STT

Tên thủ tục hành
chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm thực
hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

Không

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của
Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể
tổ chức hành chính.

Không

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của
Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể
tổ chức hành chính.
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Thủ tục thẩm định
thành lập tổ chức 10 ngày
làm việc
hành chính

Trung tâm Phục vụ
hành chính công
tỉnh Nam Định

2

Thủ tục thẩm định tổ
chức lại tổ chức hành 10 ngày
làm việc
chính

Trung tâm Phục vụ
hành chính công
tỉnh Nam Định

3

Thủ tục thẩm định
10 ngày
giải thể tổ chức hành
làm việc
chính

Trung tâm Phục vụ
hành chính công
tỉnh Nam Định

Không

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của
Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể
tổ chức hành chính.

4

Thủ tục thẩm định đề 40 ngày
án vị trí việc làm
làm việc

Trung tâm Phục vụ
hành chính công
tỉnh Nam Định

Không

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của
Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

5

Thủ tục thẩm định
25 ngày
điều chỉnh vị trí việc
làm việc
làm

Trung tâm Phục vụ
hành chính công
tỉnh Nam Định

Không

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của
Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.
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2. Danh mục TTHC lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
STT

Tên thủ tục hành
chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm thực
hiện

1

Thủ tục thẩm định
Trung tâm Phục vụ
10 ngày làm
thành lập đơn vị sự
hành chính công
việc
nghiệp công lập
tỉnh Nam Định

2

Thủ tục thẩm định tổ
Trung tâm Phục vụ
10 ngày làm
chức lại đơn vị sự
hành chính công
việc
nghiệp công lập
tỉnh Nam Định

3

Thủ tục thẩm định về
Trung tâm Phục vụ
10 ngày làm
giải thể đơn vị sự
hành chính công
việc
nghiệp công lập
tỉnh Nam Định

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Không

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày
07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành
lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công
lập.

Không

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày
07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành
lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công
lập.

Không

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày
07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành
lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công
lập.

3. Danh mục TTHC lĩnh vực Công chức, viên chức
STT

1

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết
- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự
tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông
báo tuyển dụng công khai trên
Thủ tục thi
phương tiện thông tin đại chúng;
tuyển công
trên trang thông tin điện tử hoặc
chức
cổng thông tin điện tử của cơ quan
có thẩm quyền tuyển dụng.
- Thành lập Ban Kiểm tra Phiếu

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Theo Thông
báo của cơ
quan, đơn vị
có
thẩm
quyền tuyển
dụng

Phí dự thi
tuyển công
chức:
- Dưới 100
thí sinh mức
thu 500.000
đồng/thí sinh
/lần dự thi;

- Luật Cán bộ, công chức ngày
13/11/2008.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên
chức ngày 25/11/2019.
- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày
27/11/2020 của Chính phủ quy định về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
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đăng ký dự tuyển do Chủ tịch Hội
đồng tuyển dụng quyết định chậm
nhất sau 05 ngày làm việc kể từ
ngày thành lập Hội đồng tuyển
dụng.
Trường hợp người dự tuyển
không đáp ứng điều kiện, tiêu
chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05
ngày làm việc kể từ ngày kết thúc
kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển,
Hội đồng tuyển dụng có trách
nhiệm gửi thông báo bằng văn bản
tới người đăng ký dự tuyển được
biết theo địa chỉ mà người dự
tuyển đã đăng ký.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày
thông báo triệu tập thí sinh được
tham dự vòng 1, Hội đồng tuyển
dụng phải tiến hành tổ chức thi
vòng 1.
Trường hợp cơ quan có thẩm
quyền tuyển dụng tổ chức thi
vòng 1 trên máy vi tính thì phải
thông báo kết quả cho thí sinh
được biết ngay sau khi kết thúc
thời gian làm bài thi trên máy vi
tính. Không thực hiện việc phúc
khảo đối với kết quả thi vòng 1
trên máy vi tính.
Trường hợp cơ quan có thẩm
quyền tuyển dụng tổ chức thi
vòng 1 trên giấy thì việc chấm thi
thực hiện như sau:

- Từ 100 đến
dưới 500 thí
sinh mức thu
400.000
đồng/thí sinh
/lần dự thi;
- Từ 500 thí
sinh trở lên
mức
thu
300.000
đồng/thí sinh
/lần dự thi.
Phúc khảo:
150.000
đồng/bài thi.

- Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày
09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy
định chức danh, mã số ngạch và tiêu
chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch
công chức chuyên ngành hành chính.
- Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày
15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và
Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày
30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về
tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ
nhiệm ngạch và xếp lương đối với các
ngạch công chức chuyên ngành hành
chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công
chức.
- Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày
11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí dự tuyển dụng, dự thi
nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên
chức.
- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày
20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định ban
hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và
cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên
mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng
trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập; người giữ chức danh,
chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và
doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
thuộc tỉnh Nam Định.
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Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết
thúc thi vòng 1 phải hoàn thành
việc chấm thi vòng 1;
Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ
ngày kết thúc việc chấm thi vòng
1 phải công bố kết quả thi để thí
sinh dự thi biết và thông báo việc
nhận đơn phúc khảo trong thời
hạn 15 ngày kể từ ngày công bố
kết quả thi trên trang thông tin
điện tử hoặc cổng thông tin điện
tử của cơ quan có thẩm quyền
tuyển dụng;
Trường hợp có đơn phúc khảo thì
chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết
thời hạn nhận đơn phúc khảo phải
hoàn thành việc chấm phúc khảo
và công bố kết quả chấm phúc
khảo để thí sinh dự thi được biết.
Căn cứ vào điều kiện thực tiễn
trong quá trình tổ chức chấm thi,
Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng
quyết định kéo dài thời hạn thực
hiện các công việc quy định tại
điểm này nhưng tổng thời gian
kéo dài không quá 15 ngày.
- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể
từ ngày kết thúc việc chấm thi
vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải
lập danh sách và thông báo triệu
tập thí sinh đủ điều kiện dự thi
vòng 2, đồng thời đăng tải trên
trang thông tin điện tử hoặc cổng

5
thông tin điện tử và niêm yết công
khai tại trụ sở làm việc của cơ
quan có thẩm quyền tuyển dụng.
Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày
thông báo triệu tập thí sinh được
tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển
dụng phải tiến hành tổ chức thi
vòng 2.
- Sau khi hoàn thành việc chấm
thi vòng 2 theo quy định, chậm
nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng
tuyển dụng phải báo cáo người
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền
tuyển dụng công chức xem xét,
phê duyệt kết quả tuyển dụng.
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ
ngày có quyết định phê duyệt kết
quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển
dụng phải thông báo công khai
trên trang thông tin điện tử hoặc
cổng thông tin điện tử của cơ quan
có thẩm quyền tuyển dụng công
chức và gửi thông báo công nhận
kết quả trúng tuyển bằng văn bản
tới người dự tuyển theo địa chỉ mà
người dự tuyển đã đăng ký. Nội
dung thông báo phải ghi rõ thời
hạn người trúng tuyển phải đến cơ
quan có thẩm quyền tuyển dụng
để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ
ngày nhận được thông báo kết quả
trúng tuyển, người trúng tuyển
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phải đến cơ quan có thẩm quyền
tuyển dụng công chức để hoàn
thiện hồ sơ tuyển dụng.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày
người trúng tuyển hoàn thiện hồ
sơ tuyển dụng, người đứng đầu cơ
quan có thẩm quyền tuyển dụng
công chức ra quyết định tuyển
dụng và gửi quyết định tới người
trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng
ký.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ
ngày nhận được quyết định tuyển
dụng, người được tuyển dụng vào
công chức phải đến cơ quan nhận
việc, trừ trường hợp quyết định
tuyển dụng quy định thời hạn
khác hoặc được cơ quan có thẩm
quyền tuyển dụng công chức đồng
ý gia hạn.
- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự
tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông
báo tuyển dụng công khai trên
phương tiện thông tin đại chúng;
trên trang thông tin điện tử hoặc
Thủ tục xét cổng thông tin điện tử của cơ quan
tuyển công có thẩm quyền tuyển dụng.
- Thành lập Ban Kiểm tra Phiếu
chức
đăng ký dự tuyển do Chủ tịch Hội
đồng tuyển dụng quyết định chậm
nhất sau 05 ngày làm việc kể từ
ngày thành lập Hội đồng tuyển

Theo Thông
báo của cơ
quan, đơn vị
có
thẩm
quyền tuyển
dụng

1. Phí xét - Luật Cán bộ, công chức ngày
tuyển công 13/11/2008.
chức:
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
- Dưới 100 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên
thí sinh mức chức ngày 25/11/2019.
thu 500.000
- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày
đồng/thí
27/11/2020 của Chính phủ quy định về
sinh/lần;
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công
- Từ 100 đến chức.
dưới 500 thí
sinh mức thu - Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày
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dụng.
Trường hợp người dự tuyển
không đáp ứng điều kiện, tiêu
chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05
ngày làm việc kể từ ngày kết thúc
kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển,
Hội đồng tuyển dụng có trách
nhiệm gửi thông báo bằng văn bản
tới người đăng ký dự tuyển được
biết theo địa chỉ mà người dự
tuyển đã đăng ký.
- Chậm nhất 05 ngày làm việc sau
ngày kết thúc việc kiểm tra điều
kiện, tiêu chuẩn của người dự
tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển
dụng phải lập danh sách và thông
báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện
dự phỏng vấn tại vòng 2, đồng
thời đăng tải trên trang thông tin
điện tử hoặc cổng thông tin điện
tử và niêm yết công khai tại trụ sở
làm việc của cơ quan có thẩm
quyền tuyển dụng.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày
thông báo triệu tập thí sinh được
tham dự vòng 2 thì phải tiến hành
tổ chức phỏng vấn tại vòng 2.
Không thực hiện việc phúc khảo
đối với kết quả phỏng vấn tại
vòng 2.
- Sau khi hoàn thành việc chấm
thi vòng 2 theo quy định, chậm

09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy
định chức danh, mã số ngạch và tiêu
chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch
- Từ 500 thí công chức chuyên ngành hành chính.
sinh trở lên - Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày
mức
thu 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa
300.000
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
đồng/thí
11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và
sinh/lần.
Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày
30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về
tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ
nhiệm ngạch và xếp lương đối với các
ngạch công chức chuyên ngành hành
chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công
chức.
400.000
đồng/thí
sinh/lần;

- Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày
11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí dự tuyển dụng, dự thi
nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên
chức.
- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày
20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định ban
hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và
cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên
mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng
trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập; người giữ chức danh,
chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và
doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
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nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng
tuyển dụng phải báo cáo người
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền
tuyển dụng công chức xem xét,
phê duyệt kết quả tuyển dụng.
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ
ngày có quyết định phê duyệt kết
quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển
dụng phải thông báo công khai
trên trang thông tin điện tử hoặc
cổng thông tin điện tử của cơ quan
có thẩm quyền tuyển dụng công
chức và gửi thông báo công nhận
kết quả trúng tuyển bằng văn bản
tới người dự tuyển theo địa chỉ mà
người dự tuyển đã đăng ký. Nội
dung thông báo phải ghi rõ thời
hạn người trúng tuyển phải đến cơ
quan có thẩm quyền tuyển dụng
để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ
ngày nhận được thông báo kết quả
trúng tuyển, người trúng tuyển
phải đến cơ quan có thẩm quyền
tuyển dụng công chức để hoàn
thiện hồ sơ tuyển dụng.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày
người trúng tuyển hoàn thiện hồ
sơ tuyển dụng, người đứng đầu cơ
quan có thẩm quyền tuyển dụng
công chức ra quyết định tuyển
dụng và gửi quyết định tới người

thuộc tỉnh Nam Định.
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trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng
ký.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ
ngày nhận được quyết định tuyển
dụng, người được tuyển dụng vào
công chức phải đến cơ quan nhận
việc, trừ trường hợp quyết định
tuyển dụng quy định thời hạn
khác hoặc được cơ quan có thẩm
quyền tuyển dụng công chức đồng
ý gia hạn.

3

Thủ tục tiếp
nhận
vào
công chức

Không quy định

Sở Nội vụ

Không

- Luật Cán bộ, công chức ngày
13/11/2008.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên
chức ngày 25/11/2019.
- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày
27/11/2020 của Chính phủ quy định về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công
chức.
- Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày
09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy
định chức danh, mã số ngạch và tiêu
chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch
công chức chuyên ngành hành chính.
- Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày
15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và
Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày
30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về
tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ
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nhiệm ngạch và xếp lương đối với các
ngạch công chức chuyên ngành hành
chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công
chức.
- Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày
10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn
chuyển xếp lương đối với cán bộ, công
chức, viên chức khi thay đổi công việc và
các trường hợp được chuyển công tác từ
lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà
nước vào làm việc trong các cơ quan nhà
nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà
nước.
- Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày
19/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa
đổi khoản 8 mục III Thông tư số
79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp
lương đối với cán bộ, công chức, viên
chức khi thay đổi công việc và các trường
hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ
trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm
việc trong các cơ quan nhà nước và các
đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày
20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định ban
hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và
cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên
mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng
trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập; người giữ chức danh,
chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và
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doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
thuộc tỉnh Nam Định.

4

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ
ngày hoàn thành việc chấm thi,
Hội đồng thi nâng ngạch công
chức phải báo cáo người đứng đầu
cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi
nâng ngạch công chức về kết quả
chấm thi; đồng thời công khai trên
trang thông tin điện tử hoặc cổng
thông tin điện tử của cơ quan có
thẩm quyền tổ chức thi nâng
ngạch công chức và gửi thông báo
bằng văn bản tới cơ quan quản lý
công chức về điểm thi của công
Thủ tục thi chức dự thi nâng ngạch để thông
nâng ngạch báo cho công chức dự thi được
công chức
biết.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ
ngày thông báo kết quả điểm thi,
công chức dự thi có quyền gửi
đơn đề nghị phúc khảo kết quả
điểm bài thi môn kiến thức chung,
môn ngoại ngữ, môn tin học
(trong trường hợp thi trắc nghiệm
trên giấy) và bài thi viết môn
chuyên môn, nghiệp vụ. Hội đồng
thi nâng ngạch công chức có trách
nhiệm thành lập Ban chấm phúc
khảo và tổ chức chấm phúc khảo,
công bố kết quả chấm phúc khảo
chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết

Theo thông
báo của cơ
quan, đơn vị
có
thẩm
quyền
tổ
chức
thi
nâng ngạch
công chức

- Luật Cán bộ, công chức ngày
1. Nâng ngạch 13/11/2008.
chuyên viên, - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
chuyên viên Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên
chính
và chức ngày 25/11/2019.
tương đương:
- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày
- Dưới 100 27/11/2020 của Chính phủ quy định về
thí
sinh: tuyển dụng, sử dụng và quản lý công
700.000
chức.
đồng/thí sinh
- Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày
/lần dự thi;
09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy
- Từ 100 đến định chức danh, mã số ngạch và tiêu
dưới 500 thí chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch
sinh:
công chức chuyên ngành hành chính.
600.000
đồng/thí sinh - Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày
15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa
/lần dự thi;
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
- Từ 500 thí 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và
sinh trở lên: Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày
500.000
30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về
đồng/thí sinh tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ
/lần dự thi.
nhiệm ngạch và xếp lương đối với các
2. Phúc khảo: ngạch công chức chuyên ngành hành
150.000
chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công
đồng/bài thi. chức.
- Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày
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thời hạn nhận đơn phúc khảo theo
quy định tại khoản này.
- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể
từ ngày công bố kết quả chấm
phúc khảo, Hội đồng thi nâng
ngạch báo cáo người đứng đầu cơ
quan có thẩm quyền tổ chức thi
nâng ngạch công chức phê duyệt
kết quả kỳ thi nâng ngạch công
chức và danh sách công chức
trúng tuyển.
- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể
từ ngày có quyết định phê duyệt
kết quả kỳ thi nâng ngạch, Hội
đồng thi nâng ngạch công chức có
trách nhiệm thông báo kết quả thi
và danh sách công chức trúng
tuyển bằng văn bản tới cơ quan
quản lý công chức có công chức
tham dự kỳ thi.

5

Thủ tục
thăng hạng
chức danh
nghề nghiệp
viên chức
hạng II và
tương
đương
chuyên viên
chính

- Trước ngày thi hoặc xét thăng
hạng ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi
hoặc xét thăng hạng gửi thông báo
triệu tập thí sinh dự thi hoặc xét,
thông báo cụ thể thời gian, địa
điểm tổ chức ôn tập (nếu có) và
địa điểm tổ chức thi hoặc xét cho
các thí sinh có đủ điều kiện dự thi
hoặc xét thăng hạng.

Theo thông
báo của cơ
quan, đơn vị
có
thẩm
quyền
tổ
chức thăng
hạng chức
danh nghề
nghiệp viên
- Trước ngày thi 01 ngày, Hội chức
đồng thi niêm yết danh sách thí

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí dự tuyển dụng, dự thi
nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên
chức.
- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày
20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định ban
hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và
cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên
mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng
trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập; người giữ chức danh,
chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và
doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
thuộc tỉnh Nam Định.

1. Thăng hạng
chức danh
nghề nghiệp:
- Dưới 100
thí
sinh:
700.000
đồng/thí
sinh/lần;
- Từ 100
đến
dưới
500 thí sinh:
600.000

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên
chức ngày 25/11/2019.
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày
25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng,
sử dụng và quản lý viên chức.
- Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày
11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng
ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
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đồng/thí
sinh/lần;
- Từ 500 thí
sinh trở lên:
500.000
đồng/thí
sinh/lần.
2. Phúc khảo:
150.000
đồng/bài thi.

sinh theo số báo danh và theo
phòng thi hoặc xét, sơ đồ vị trí các
phòng thi hoặc xét, nội quy, hình
thức, thời gian thi hoặc xét thăng
hạng.

- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày
20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định ban
hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và
cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên
mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng
trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập; người giữ chức danh,
chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và
doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
thuộc tỉnh Nam Định.

5. Danh mục TTHC lĩnh vực Quản lý nhà nƣớc về Quỹ
STT

Tên thủ tục hành
chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm thực
hiện

Phí, lệ phí

1

Trung tâm
Thủ tục cấp giấy phép
40
ngày Phục vụ hành
thành lập và công nhận
Không
làm việc
chính công tỉnh
điều lệ quỹ
Nam Định

2

Thủ tục công nhận quỹ
đủ điều kiện hoạt động
và công nhận thành
viên Hội đồng quản lý
quỹ

30 ngày
làm việc

Trung tâm
Phục vụ hành
Không
chính công tỉnh
Nam Định

Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm
2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã
hội, quỹ từ thiện.
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi
hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11
năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của
quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm
2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã
hội, quỹ từ thiện.
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi
hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11
năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của
quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
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3

Thủ tục công nhận thay
đổi, bổ sung thành viên
Hội đồng quản lý quỹ

4

Thủ tục thay đổi giấy
phép thành lập và công
nhận điều lệ (sửa đổi,
bổ sung) quỹ

5

Thủ tục cấp lại giấy
phép thành lập và công
nhận điều lệ quỹ

6

Thủ tục cho phép quỹ
hoạt động trở lại sau
khi bị đình chỉ có thời
hạn hoạt động

15 ngày
làm việc

Trung tâm
Phục vụ hành
Không
chính công tỉnh
Nam Định

30 ngày
làm việc

Trung tâm
Phục vụ hành
Không
chính công tỉnh
Nam Định

15 ngày
làm việc

Trung tâm
Phục vụ hành
Không
chính công tỉnh
Nam Định

15 ngày
làm việc

Trung tâm
Phục vụ hành
Không
chính công tỉnh
Nam Định

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm
2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã
hội, quỹ từ thiện.
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi
hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11
năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của
quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm
2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã
hội, quỹ từ thiện.
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi
hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11
năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của
quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm
2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã
hội, quỹ từ thiện.
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi
hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11
năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của
quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm
2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã
hội, quỹ từ thiện.
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi
hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11
năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của
quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
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7

8

9

Thủ tục hợp nhất, sáp
nhập, chia, tách, mở
rộng phạm vi hoạt
động quỹ

Thủ tục đổi tên quỹ

Thủ tục tự giải thể quỹ

30 ngày
làm việc

Trung tâm
Phục vụ hành
Không
chính công tỉnh
Nam Định

15 ngày
làm việc

Trung tâm
Phục vụ hành
Không
chính công tỉnh
Nam Định

15 ngày
làm việc

Trung tâm
Phục vụ hành
Không
chính công tỉnh
Nam Định

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm
2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã
hội, quỹ từ thiện.
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi
hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11
năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của
quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm
2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã
hội, quỹ từ thiện.
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi
hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11
năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của
quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm
2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã
hội, quỹ từ thiện.
- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi
hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11
năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của
quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
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II. DANH MỤC TTHC BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ, GIẢI
QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH (HOẶC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐƢỢC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ)
TT

1

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Thủ tục thi tuyển
viên chức

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự
tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông
báo tuyển dụng công khai trên
phương tiện thông tin đại chúng,
trên trang thông tin điện tử hoặc
cổng thông tin điện tử của cơ quan,
đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.
- Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng
ký dự tuyển do Chủ tịch Hội đồng
tuyển dụng quyết định chậm nhất sau
05 ngày làm việc kể từ ngày thành
lập Hội đồng tuyển dụng.
- Trường hợp người dự tuyển
không đáp ứng điều kiện, tiêu
chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05
ngày làm việc kể từ ngày kết thúc
kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển,
Hội đồng tuyển dụng có trách
nhiệm gửi thông báo bằng văn bản
tới người đăng ký dự tuyển được
biết theo địa chỉ mà người dự tuyển
đã đăng ký.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày
thông báo triệu tập thí sinh được
tham dự vòng 1, Hội đồng tuyển
dụng phải tiến hành tổ chức thi
vòng 1.

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý
- Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

- Dưới 100 thí
sinh mức thu
500.000
đồng/thí sinh
/lần dự thi;
- Từ 100 đến
dưới 500 thí
sinh mức thu
400.000
đồng/thí sinh
/lần dự thi;

Theo Thông
báo của cơ
quan, đơn vị
có
thẩm
quyền tuyển
dụng
- Từ 500 thí
sinh trở lên
mức thu
300.000
đồng/thí sinh
/lần dự thi.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức và Luật
Viên chức ngày 25/11/2019.
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP
ngày 25/9/2020 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên
chức.
- Thông tư số 228/2016/TT-BTC
ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng
hạng công chức, viên chức.
- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND
ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam
Định ban hành Quy định quản lý tổ
chức bộ máy và cán bộ, công chức,
viên chức, giáo viên mầm non hợp
đồng, lao động hợp đồng trong các
cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập; người giữ chức
danh, chức vụ trong doanh nghiệp
nhà nước và doanh nghiệp có vốn
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- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết
thúc thi vòng 1 phải hoàn thành
việc chấm thi vòng 1;
- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ
ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1
phải công bố kết quả thi để thí sinh
dự thi biết và thông báo việc nhận
đơn phúc khảo trong thời hạn 15
ngày kể từ ngày thông báo kết quả
thi trên trang thông tin điện tử hoặc
cổng thông tin điện tử của cơ quan,
đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng;
- Trường hợp có đơn phúc khảo thì
chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết
thời hạn nhận đơn phúc khảo phải
hoàn thành việc chấm phúc khảo và
công bố kết quả chấm phúc khảo để
thí sinh dự thi được biết;
- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn
trong quá trình tổ chức chấm thi,
Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng
quyết định kéo dài thời hạn thực
hiện các công việc quy định tại
điểm này nhưng tổng thời gian kéo
dài không quá 15 ngày.
- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ
ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1,
Hội đồng tuyển dụng phải lập danh
sách và thông báo triệu tập thí sinh
đủ điều kiện dự thi vòng 2, đồng
thời đăng tải trên trang thông tin
điện tử hoặc cổng thông tin điện tử

góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam
Định.
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2

và niêm yết công khai tại trụ sở làm
việc của cơ quan, đơn vị có thẩm
quyền tuyển dụng.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày
thông báo triệu tập thí sinh được tham
dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải
tiến hành tổ chức thi vòng 2.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ
ngày niêm yết công khai kết quả
vòng 2, người dự tuyển có quyền
gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả
thi trong trường hợp thi vòng 2
bằng hình thức thi viết. Người đứng
đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền
tuyển dụng viên chức có trách
nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và
công bố kết quả chấm phúc khảo
chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết
thời hạn nhận đơn phúc khảo theo
quy định.
- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự
tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông
báo tuyển dụng công khai trên
phương tiện thông tin đại chúng,
trên trang thông tin điện tử hoặc
Thủ tục xét tuyển cổng thông tin điện tử của cơ quan,
đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.
viên chức
- Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng
ký dự tuyển do Chủ tịch Hội đồng
tuyển dụng quyết định chậm nhất sau
05 ngày làm việc kể từ ngày thành
lập Hội đồng tuyển dụng.

- Dưới 100 thí
sinh mức thu
Theo Thông 500.000
báo của cơ đồng/thí sinh
quan, đơn vị /lần dự thi;
có
thẩm - Từ 100 đến
quyền tuyển dưới 500 thí
dụng
sinh mức thu
400.000
đồng/thí

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức và Luật
Viên chức ngày 25/11/2019.
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP
ngày 25/9/2020 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên
chức.

- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND
sinh ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam
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- Trường hợp người dự tuyển không
đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự
tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm
việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra
Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng
tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông
báo bằng văn bản tới người đăng ký
dự tuyển được biết theo địa chỉ mà
người dự tuyển đã đăng ký.
- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn
trong quá trình tổ chức chấm thi,
Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng
quyết định kéo dài thời hạn thực
hiện các công việc quy định tại
điểm này nhưng tổng thời gian kéo
dài không quá 15 ngày.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày
thông báo triệu tập thí sinh được tham
dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải
tiến hành tổ chức thi vòng 2.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
niêm yết công khai kết quả vòng 2,
người dự tuyển có quyền gửi đơn đề
nghị phúc khảo kết quả thi trong
trường hợp thi vòng 2 bằng hình
thức thi viết. Người đứng đầu cơ
quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển
dụng viên chức có trách nhiệm tổ
chức chấm phúc khảo và công bố
kết quả chấm phúc khảo chậm nhất
là 15 ngày sau ngày hết thời hạn
nhận đơn phúc khảo theo quy định.

/lần dự thi;
- Từ 500 thí
sinh trở lên
mức
thu
300.000
đồng/thí sinh
/lần dự thi.
Phúc
khảo:
150.000 đồng
/bài thi.

Định ban hành Quy định quản lý tổ
chức bộ máy và cán bộ, công chức,
viên chức, giáo viên mầm non hợp
đồng, lao động hợp đồng trong các
cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập; người giữ chức
danh, chức vụ trong doanh nghiệp
nhà nước và doanh nghiệp có vốn
góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam
Định.
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3

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự
tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông
báo tuyển dụng công khai trên
phương tiện thông tin đại chúng,
trên trang thông tin điện tử hoặc
cổng thông tin điện tử của cơ quan,
đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.
- Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng
ký dự tuyển do Chủ tịch Hội đồng
tuyển dụng quyết định chậm nhất sau
05 ngày làm việc kể từ ngày thành
lập Hội đồng tuyển dụng.
- Trường hợp người dự tuyển
không đáp ứng điều kiện, tiêu
chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05
Thủ tục tiếp nhận ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Sở,
vào làm viên chức kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, ngành
Hội đồng tuyển dụng có trách
nhiệm gửi thông báo bằng văn bản
tới người đăng ký dự tuyển được
biết theo địa chỉ mà người dự tuyển
đã đăng ký.
- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn
trong quá trình tổ chức chấm thi,
Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng
quyết định kéo dài thời hạn thực
hiện các công việc quy định tại
điểm này nhưng tổng thời gian kéo
dài không quá 15 ngày.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày
thông báo triệu tập thí sinh được
tham dự sát hạch, Hội đồng tuyển

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức và Luật
Viên chức ngày 25/11/2019.
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP
ngày 25/9/2020 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên
chức.
ban,

Không

- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND
ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam
Định ban hành Quy định quản lý tổ
chức bộ máy và cán bộ, công chức,
viên chức, giáo viên mầm non hợp
đồng, lao động hợp đồng trong các
cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập; người giữ chức
danh, chức vụ trong doanh nghiệp
nhà nước và doanh nghiệp có vốn
góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam
Định.
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dụng phải tiến hành tổ chức sát hạch.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ
ngày niêm yết công khai kết quả,
người dự tuyển có quyền gửi đơn
đề nghị phúc khảo kết quả thi trong
trường hợp thi bằng hình thức thi
viết. Người đứng đầu cơ quan, đơn
vị có thẩm quyền tuyển dụng viên
chức có trách nhiệm tổ chức chấm
phúc khảo và công bố kết quả chấm
phúc khảo chậm nhất là 15 ngày
sau ngày hết thời hạn nhận đơn
phúc khảo theo quy định.
- Người đứng đầu, cơ quan, đơn vị
có thẩm quyền tuyển dụng viên
chức có văn bản đề nghị người
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền
quản lý viên chức công nhận kết
quả tiếp nhận vào viên chức. Văn
bản đề nghị do người đứng đầu
hoặc cấp phó của người đứng đầu
cơ quan, đơn vị có thẩm quyền
tuyển dụng viên chức ký, trong đó
nêu rõ vị trí việc làm cần tuyển
dụng và kèm theo biên bản họp Hội
đồng kiểm tra, sát hạch và hồ sơ
của từng trường hợp đủ điều kiện,
tiêu chuẩn xét đặc cách.
4

Thủ tục thăng - Trước ngày thi hoặc xét thăng Theo thông 1. Thăng hạng - Luật Viên chức ngày 15/11/2010.
hạng chức danh hạng ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi báo của cơ chức
danh - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
hoặc
xét
thăng
hạng
gửi
thông
báo
nghề nghiệp viên
quan, đơn vị nghề
nghiệp của Luật Cán bộ, công chức và Luật

22
chức

triệu tập thí sinh dự thi hoặc xét,
thông báo cụ thể thời gian, địa điểm
tổ chức ôn tập (nếu có) và địa điểm
tổ chức thi hoặc xét cho các thí sinh
có đủ điều kiện dự thi hoặc xét
thăng hạng.
- Trước ngày thi 01 ngày, Hội đồng
thi niêm yết danh sách thí sinh theo
số báo danh và theo phòng thi hoặc
xét, sơ đồ vị trí các phòng thi hoặc
xét, nội quy, hình thức, thời gian thi
hoặc xét thăng hạng.

có
thẩm
quyền tổ chức
thăng
hạng
chức
danh
nghề nghiệp
viên chức

viên chức:

Viên chức ngày 25/11/2019.

- Dưới 100 thí
sinh: 700.000
đồng/thí sinh
/lần;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP
ngày 25/9/2020 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên
chức.

- Từ 100 đến
dưới 500 thí
sinh: 600.000
đồng/thí sinh
/lần;

- Thông tư số 228/2016/TT-BTC
ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng
- Từ 500 trở hạng công chức, viên chức.
lên:
500.000 - Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND
đồng/thí
ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam
sinh/lần.
Định ban hành Quy định quản lý tổ
2. Phúc khảo: chức bộ máy và cán bộ, công chức,
150.000 đồng viên chức, giáo viên mầm non hợp
đồng, lao động hợp đồng trong các
/bài thi.
cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập; người giữ chức
danh, chức vụ trong doanh nghiệp
nhà nước và doanh nghiệp có vốn
góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam
Định.
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III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN
NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
1. Danh mục TTHC lĩnh vực Tổ chức hành chính
STT

1

2

3

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm thực hiện

Thủ tục thẩm định thành
10 ngày làm việc
lập tổ chức hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả UBND
cấp huyện

Thủ tục thẩm định tổ chức
10 ngày làm việc
lại tổ chức hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả UBND
cấp huyện

Thủ tục thẩm định giải thể
10 ngày làm việc
tổ chức hành chính

Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả UBND
cấp huyện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Không

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày
22/11/2018 của Chính phủ quy định
về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ
chức hành chính.

Không

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày
22/11/2018 của Chính phủ quy định
về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ
chức hành chính.

Không

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày
22/11/2018 của Chính phủ quy định
về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ
chức hành chính.

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Không

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày
07/10/2020 của Chính phủ quy định
về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn
vị sự nghiệp công lập.

2. Danh mục TTHC lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
STT

1

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn
giải quyết

Thủ tục thẩm định thành
lập đơn vị sự nghiệp công 10 ngày làm việc
lập

Địa điểm thực hiện
Bộ phận Tiếp nhận
và Trả kết quả
UBND cấp huyện
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2

3

Thủ tục thẩm định tổ chức
lại đơn vị sự nghiệp công 10 ngày làm việc
lập

Bộ phận Tiếp nhận
và Trả kết quả
UBND cấp huyện

Thủ tục thẩm định giải thể
10 ngày làm việc
đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ phận Tiếp nhận
và Trả kết quả
UBND cấp huyện

Không

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày
07/10/2020 của Chính phủ quy định
về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn
vị sự nghiệp công lập.

Không

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày
07/10/2020 của Chính phủ quy định
về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn
vị sự nghiệp công lập.

3. Danh mục TTHC lĩnh vực Viên chức
STT

1

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký
dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày
thông báo tuyển dụng công khai
trên phương tiện thông tin đại
chúng, trên trang thông tin điện
tử hoặc cổng thông tin điện tử
của cơ quan, đơn vị có thẩm
quyền tuyển dụng.
Thủ tục thi
- Thành lập Ban kiểm tra Phiếu
tuyển viên chức
đăng ký dự tuyển do Chủ tịch
Hội đồng tuyển dụng quyết định
chậm nhất sau 05 ngày làm việc
kể từ ngày thành lập Hội đồng
tuyển dụng.
- Trường hợp người dự tuyển
không đáp ứng điều kiện, tiêu
chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05

Địa điểm
thực hiện

Theo
Thông báo
của cơ
quan, đơn
vị có thẩm
quyền
tuyển dụng

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

- Dưới 100 thí
sinh mức thu
500.000 đồng/thí
sinh/lần dự thi;

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

- Từ 100 đến dưới
500 thí sinh mức
thu
400.000
đồng/thí sinh/lần
dự thi;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày
25/9/2020 của Chính phủ về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức và Luật
Viên chức ngày 25/11/2019.

- Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày
11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
- Từ 500 thí sinh chính quy định mức thu, chế độ thu,
trở lên mức thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển
300.000 đồng/thí dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng
sinh/lần dự thi.
công chức, viên chức.
- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND
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ngày làm việc kể từ ngày kết
thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự
tuyển, Hội đồng tuyển dụng có
trách nhiệm gửi thông báo bằng
văn bản tới người đăng ký dự
tuyển được biết theo địa chỉ mà
người dự tuyển đã đăng ký.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày
thông báo triệu tập thí sinh được
tham dự vòng 1, Hội đồng tuyển
dụng phải tiến hành tổ chức thi
vòng 1.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày
kết thúc thi vòng 1 phải hoàn
thành việc chấm thi vòng 1;
- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể
từ ngày kết thúc việc chấm thi
vòng 1 phải công bố kết quả thi
để thí sinh dự thi biết và thông
báo việc nhận đơn phúc khảo
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
thông báo kết quả thi trên trang
thông tin điện tử hoặc cổng thông
tin điện tử của cơ quan, đơn vị có
thẩm quyền tuyển dụng;
- Trường hợp có đơn phúc khảo
thì chậm nhất 15 ngày kể từ ngày
hết thời hạn nhận đơn phúc khảo
phải hoàn thành việc chấm phúc
khảo và công bố kết quả chấm
phúc khảo để thí sinh dự thi
được biết;

ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam
Định ban hành Quy định quản lý tổ
chức bộ máy và cán bộ, công chức,
viên chức, giáo viên mầm non hợp
đồng, lao động hợp đồng trong các cơ
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập; người giữ chức danh, chức
vụ trong doanh nghiệp nhà nước và
doanh nghiệp có vốn góp của Nhà
nước thuộc tỉnh Nam Định.
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- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn
trong quá trình tổ chức chấm thi,
Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng
quyết định kéo dài thời hạn thực
hiện các công việc quy định tại
điểm này nhưng tổng thời gian
kéo dài không quá 15 ngày.
- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể
từ ngày kết thúc việc chấm thi
vòng 1, Hội đồng tuyển dụng
phải lập danh sách và thông báo
triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự
thi vòng 2, đồng thời đăng tải
trên trang thông tin điện tử hoặc
cổng thông tin điện tử và niêm
yết công khai tại trụ sở làm việc
của cơ quan, đơn vị có thẩm
quyền tuyển dụng.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày
thông báo triệu tập thí sinh được
tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển
dụng phải tiến hành tổ chức thi
vòng 2.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ
ngày niêm yết công khai kết quả
vòng 2, người dự tuyển có quyền
gửi đơn đề nghị phúc khảo kết
quả thi trong trường hợp thi vòng
2 bằng hình thức thi viết. Người
đứng đầu cơ quan, đơn vị có
thẩm quyền tuyển dụng viên chức
có trách nhiệm tổ chức chấm
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phúc khảo và công bố kết quả
chấm phúc khảo chậm nhất là 15
ngày sau ngày hết thời hạn nhận
đơn phúc khảo theo quy định.

2

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký
dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày
thông báo tuyển dụng công khai
trên phương tiện thông tin đại
chúng, trên trang thông tin điện
tử hoặc cổng thông tin điện tử
của cơ quan, đơn vị có thẩm
quyền tuyển dụng.
- Thành lập Ban kiểm tra Phiếu
đăng ký dự tuyển do Chủ tịch
Hội đồng tuyển dụng quyết định
chậm nhất sau 05 ngày làm việc
kể từ ngày thành lập Hội đồng
Thủ tục xét tuyển dụng.
tuyển viên chức - Trường hợp người dự tuyển
không đáp ứng điều kiện, tiêu
chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05
ngày làm việc kể từ ngày kết
thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự
tuyển, Hội đồng tuyển dụng có
trách nhiệm gửi thông báo bằng
văn bản tới người đăng ký dự
tuyển được biết theo địa chỉ mà
người dự tuyển đã đăng ký.
- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn
trong quá trình tổ chức chấm thi,
Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng
quyết định kéo dài thời hạn thực

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010.
- Dưới 100 thí
sinh mức thu
500.000 đồng/thí
sinh/lần dự thi;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức và Luật
Viên chức ngày 25/11/2019.

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày
- Từ 100 đến dưới 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển
Theo
500 thí sinh mức dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Thông báo thu
400.000 - Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND
của cơ
đồng/thí sinh/lần ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam
quan, đơn dự thi;
Định ban hành Quy định quản lý tổ
vị có thẩm
- Từ 500 thí sinh chức bộ máy và cán bộ, công chức,
quyền
viên chức, giáo viên mầm non hợp
tuyển dụng trở lên mức thu đồng, lao động hợp đồng trong các cơ
300.000 đồng/thí
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
sinh/lần dự thi.
công lập; người giữ chức danh, chức
Phúc khảo:
vụ trong doanh nghiệp nhà nước và
150.000 đồng/bài doanh nghiệp có vốn góp của Nhà
thi.
nước thuộc tỉnh Nam Định.
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hiện các công việc quy định tại
điểm này nhưng tổng thời gian
kéo dài không quá 15 ngày.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày
thông báo triệu tập thí sinh được
tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển
dụng phải tiến hành tổ chức thi
vòng 2.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ
ngày niêm yết công khai kết quả
vòng 2, người dự tuyển có quyền
gửi đơn đề nghị phúc khảo kết
quả thi trong trường hợp thi vòng
2 bằng hình thức thi viết. Người
đứng đầu cơ quan, đơn vị có
thẩm quyền tuyển dụng viên chức
có trách nhiệm tổ chức chấm
phúc khảo và công bố kết quả
chấm phúc khảo chậm nhất là 15
ngày sau ngày hết thời hạn nhận
đơn phúc khảo theo quy định.
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- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký
dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày
thông báo tuyển dụng công khai
trên phương tiện thông tin đại
Thủ tục tiếp chúng, trên trang thông tin điện
UBND cấp
nhận vào làm tử hoặc cổng thông tin điện tử
Không
huyện
của
cơ
quan,
đơn
vị
có
thẩm
viên chức
quyền tuyển dụng.
- Thành lập Ban kiểm tra Phiếu
đăng ký dự tuyển do Chủ tịch
Hội đồng tuyển dụng quyết định

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức và Luật
Viên chức ngày 25/11/2019.
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày
25/9/2020 của Chính phủ về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND
ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam
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chậm nhất sau 05 ngày làm việc
kể từ ngày thành lập Hội đồng
tuyển dụng.
- Trường hợp người dự tuyển
không đáp ứng điều kiện, tiêu
chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05
ngày làm việc kể từ ngày kết
thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự
tuyển, Hội đồng tuyển dụng có
trách nhiệm gửi thông báo bằng
văn bản tới người đăng ký dự
tuyển được biết theo địa chỉ mà
người dự tuyển đã đăng ký.
- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn
trong quá trình tổ chức chấm thi,
Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng
quyết định kéo dài thời hạn thực
hiện các công việc quy định tại
điểm này nhưng tổng thời gian
kéo dài không quá 15 ngày.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày
thông báo triệu tập thí sinh được
tham dự sát hạch, Hội đồng
tuyển dụng phải tiến hành tổ
chức sát hạch.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ
ngày niêm yết công khai kết quả,
người dự tuyển có quyền gửi
đơn đề nghị phúc khảo kết quả
thi trong trường hợp thi bằng
hình thức thi viết. Người đứng
đầu cơ quan, đơn vị có thẩm

Định ban hành Quy định quản lý tổ
chức bộ máy và cán bộ, công chức,
viên chức, giáo viên mầm non hợp
đồng, lao động hợp đồng trong các cơ
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập; người giữ chức danh, chức
vụ trong doanh nghiệp nhà nước và
doanh nghiệp có vốn góp của Nhà
nước thuộc tỉnh Nam Định.
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quyền tuyển dụng viên chức có
trách nhiệm tổ chức chấm phúc
khảo và công bố kết quả chấm
phúc khảo chậm nhất là 15 ngày
sau ngày hết thời hạn nhận đơn
phúc khảo theo quy định.
- Người đứng đầu, cơ quan, đơn
vị có thẩm quyền tuyển dụng
viên chức có văn bản đề nghị
người đứng đầu cơ quan có thẩm
quyền quản lý viên chức công
nhận kết quả tiếp nhận vào viên
chức. Văn bản đề nghị do người
đứng đầu hoặc cấp phó của
người đứng đầu cơ quan, đơn vị
có thẩm quyền tuyển dụng viên
chức ký, trong đó nêu rõ vị trí
việc làm cần tuyển dụng và kèm
theo biên bản họp Hội đồng
kiểm tra, sát hạch và hồ sơ của
từng trường hợp đủ điều kiện,
tiêu chuẩn xét đặc cách.
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- Trước ngày thi hoặc xét thăng
hạng ít nhất 15 ngày, Hội đồng
Thủ tục thăng thi hoặc xét thăng hạng gửi
hạng chức danh thông báo triệu tập thí sinh dự
nghề
nghiệp thi hoặc xét, thông báo cụ thể
thời gian, địa điểm tổ chức ôn
viên chức
tập (nếu có) và địa điểm tổ chức
thi hoặc xét cho các thí sinh có
đủ điều kiện dự thi hoặc xét

Theo thông
báo của cơ
quan, đơn
vị có thẩm
quyền tổ
chức thăng
hạng chức
danh nghề
nghiệp

1. Thăng hạng - Luật Viên chức ngày 15/11/2010.
chức danh nghề - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
nghiệp viên chức: của Luật Cán bộ, công chức và Luật
- Dưới 100 thí Viên chức ngày 25/11/2019.
sinh:
700.000 - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày
đồng/thí sinh/lần. 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển
- Từ 100 đến dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
dưới 500 thí sinh: - Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày
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thăng hạng.
- Trước ngày thi 01 ngày, Hội
đồng thi niêm yết danh sách thí
sinh theo số báo danh và theo
phòng thi hoặc xét, sơ đồ vị trí
các phòng thi hoặc xét, nội quy,
hình thức, thời gian thi hoặc xét
thăng hạng.

viên chức

600.000 đồng/thí 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
sinh/lần.
chính quy định mức thu, chế độ thu,
- Từ 500 thí sinh nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển
trở lên: 500.000 dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng
đồng/thí sinh/lần. công chức, viên chức.
2. Phúc khảo:
150.000 đồng/bài
thi.

- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND
ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam
Định ban hành Quy định quản lý tổ
chức bộ máy và cán bộ, công chức,
viên chức, giáo viên mầm non hợp
đồng, lao động hợp đồng trong các cơ
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập; người giữ chức danh, chức
vụ trong doanh nghiệp nhà nước và
doanh nghiệp có vốn góp của Nhà
nước thuộc tỉnh Nam Định.

