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Phụ lục 3 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 

 (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019)  

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BNV ngày       tháng       năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

VĂN BĂN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

1  Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, 

chính sách đối với cán bộ, công chức ở 

xã, phường, thị trấn và những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, 

 Bãi bỏ Điều 9, khoản 3 

Điều 19.  

Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về cán 

bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố. 

25/6/2019 

2  Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi 

tiết một số điều về tuyển dụng và nâng 

ngạch công chức của Nghị định 

số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 

năm 2010 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức. 

Bãi bỏ Điều 2; Điều 7 . Điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư 

số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức và thực hiện chế độ hợp đồng 

một số loại công việc trong cơ quan 

hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập.     

01/7/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-13-2010-tt-bnv-huong-dan-tuyen-dung-nang-ngach-cong-chuc-118219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-chuc-102412.aspx
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3  Thông tư 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 

năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết một số điều về tuyển 

dụng và nâng ngạch công chức của 

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 

tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý công chức; 

 Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 

Điều 1  

Điểm b khoản 4 Điều 6 Thông tư 

số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 

Bộ trưởng Bộ Nội ban hành Thông 

tư sửa đổi, bổ sung một số điều về 

tuyển dụng công chức, viên chức… 

01/7/2019 

4  Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 8 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 

09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư 

số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 

năm 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. 

Bãi bỏ khoản 1; khoản 3 

Điều 2  

Điểm c khoản 4 Điều 6 Thông tư 

số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 

Bộ trưởng Bộ Nội ban hành Thông 

tư sửa đổi, bổ sung một số điều về 

tuyển dụng công chức, viên chức… 

01/7/2019 

5  Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định về chức danh nghề nghiệp và 

thay đổi chức danh nghề nghiệp đối 

với viên chức. 

Bãi bỏ khoản 4 Điều 11 Điểm d khoản 4 Điều 6 Thông tư 

số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 

Bộ trưởng Bộ Nội ban hành Thông 

tư sửa đổi, bổ sung một số điều về 

tuyển dụng công chức, viên chức… 

01/7/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-13-2010-tt-bnv-huong-dan-tuyen-dung-nang-ngach-cong-chuc-118219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-chuc-102412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-11-2014-tt-bnv-chuc-danh-ma-so-ngach-tieu-chuan-nghiep-vu-chuyen-mon-cong-chuc-hanh-chinh-256598.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-13-2010-tt-bnv-huong-dan-tuyen-dung-nang-ngach-cong-chuc-118219.aspx
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6  Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp 

đồng làm việc và đền bù chi phí đào 

tạo, bồi dưỡng đối với viên chức: 

Bãi bỏ Điều 2, Điều 4, Điều 

7 và Điều 8 

Điểm đ khoản 4 Điều 6 Thông tư 

số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 

Bộ trưởng Bộ Nội ban hành Thông 

tư sửa đổi, bổ sung một số điều về 

tuyển dụng công chức, viên chức… 

01/7/2019 

7  Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định về chế độ báo cáo thống kê 

và quản lý hồ sơ công chức 

Bãi bỏ khoản 4, khoản 5 và 

khoản 6 Điều 11 

Điều 3 Thông tư số 06/2019/TT-

BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 

tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo 

cáo thống kê và quản lý hồ sơ công 

chức thay thế.  

15/7/2019 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-15-2012-tt-bnv-huong-dan-tuyen-dung-ky-ket-hop-dong-lam-viec-den-bu-171192.aspx

