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BỘ NỘI VỤ 
 
 

Số: 03/2015/TT-BNV 

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

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2015 

  
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung Điều 9 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 và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 
24/2010/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 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 sửa đổi, bổ sung Điều 9 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). 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV 
“Điều 9. Quyết định tuyển dụng và nhận việc 
1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển 

dụng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền 
tuyển dụng 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 tuyển đã đăng ký. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả 
trúng tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, người trúng tuyển 
phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức 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: 

a) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí 
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

b) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp. 
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3. 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 cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức. Thời gian 
xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển 
quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Sau khi nhận đủ hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển, người đứng đầu cơ 
quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức 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. 

5. Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 
Điều này, trong thời hạn 15 ngày làm việc, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền 
tuyển dụng công chức phải ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển; 
trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định 
hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn 
bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển 
dụng công chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người 
đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức. 

6. Người được tuyển dụng vào công chức phải đến nhận việc trong thời hạn 
quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. 

7. Trường hợp người trúng tuyển bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định 
tại Khoản 5 Điều này thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công 
chức 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 điểm a, 
điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức 
thi tuyển công chức) hoặc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định số 
24/2010/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức xét tuyển công chức). 

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề bằng 
nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định 
người trúng tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP 
(trong trường hợp tổ chức thi tuyển công chức) hoặc quy định tại khoản 2 Điều 14 
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức xét tuyển công chức) 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015. 
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
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 


