
 
22 CÔNG BÁO/Số 457 + 458/Ngày 06-8-2013 
  

BỘ NỘI VỤ 

 
BỘ NỘI VỤ 

 
 

Số: 06/2013/TT-BNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2013 

   
THÔNG TƯ 

Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010  
của 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 

 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ: 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/ 
TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của 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 (sau đây viết tắt là Thông tư số 13/2010/TT-BNV) như sau:  

Điều 1. Quy phạm pháp luật bị bãi bỏ 

Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định về điều khoản chuyển 
tiếp về thi nâng ngạch công chức và Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 
13/2010/TT-BNV. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013. 
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Điều 3. Trách nhiệm thi hành 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Trần Anh Tuấn 


