
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /QĐ-UBND Hà Nam, ngày      tháng        năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

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

Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi ngày 
22 tháng 11 năm 2019; 

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

năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính và 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 

năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 211/TTr – SNV ngày  

01 tháng 8  năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công chức, viên chức tại Quyết 

định số: 1760/QĐ-UBND và 1752/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 về 

việc công bố danh mục, thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung 

và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam (có danh 
mục kèm theo).  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị 

xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ - Cục KSTTHC (để b/c); 

- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, KSTT, TTPVHCC, KGVX (D); 

- Lưu: VT, KSTT (P). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trương Quốc Huy 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  

VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ NAM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
 

STT 

Mã hồ 

sơ 

TTHC 

Tên 

thủ tục 

hành 

chính 

Thời hạn giải quyết  

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực Công chức, viên chức 

1 2.002156 

Thủ tục 

xét 

tuyển 

công 

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 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 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 

Trung 

tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh Hà 

Nam 

 

a) Phí dự thi 

tuyển công 

chức: 

 - Dưới 100 

thí sinh mức 

thu 500.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự 

thi; 

   - Từ 100 

đến dưới 

500 thí sinh 

mức thu 

400.000đồn

g/thí 

sinh/lần dự 

thi;  

- Từ 500 thí 

sinh trở lên 

mức thu 

- 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 02/2021/TT-BNV 

11/06/2021quy định mã số, tiêu 

chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và 

xếp lương đối với các ngạch công 

chức chuyên ngành hành chính và 

công chức chuyên ngành văn thư do 

Bộ Nội vụ ban hành 

- Thông tư số 05/2017/TT-BNV 

ngày 15/8/2017 của Bộ trƣởng Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 11/2014/TT-BNV 



3 

 

 
 

STT 

Mã hồ 

sơ 

TTHC 

Tên 

thủ tục 

hành 

chính 

Thời hạn giải quyết  

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

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 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. 

300.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự 

thi.  

b) Phúc 

khảo: 

 150.000 

đồng/bài thi. 

 

ngày 09/10/2014 và Thông tư số 

13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 

của Bộ trƣởng 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 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 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 do 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 
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STT 

Mã hồ 

sơ 

TTHC 

Tên 

thủ tục 

hành 

chính 

Thời hạn giải quyết  

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

 - 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. 

II Lĩnh vực Tổ chức Phi Chính phủ 

 

 

1 

1.003503 

Thủ tục 

Công 

nhận 

ban vận 

động 

thành 

lập 

hội(cấp 

tỉnh) 

 

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh Hà 

Nam 

 

Không 

 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 

21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 

13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV 

ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ 

Nội vụ; 

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV 

ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Nội vụ; 

- Thông tư 01/2022/TT-BNV ngày 

16/01/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 

năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định 
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STT 

Mã hồ 

sơ 

TTHC 

Tên 

thủ tục 

hành 

chính 

Thời hạn giải quyết  

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

chi tiết thi hành nghị định số 

45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 

năm 2010 của Chính phủ quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-

CP. 

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

STT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

I Lĩnh vực công chức, viên chức  

1 Thủ tục Tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động 

- Nghị định số  115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

- 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 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
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