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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ NỘI VỤ, DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CẤP HUYỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ 

 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  
Căn cứ pháp lý 

1 
Thủ tục thẩm định thành lập 

thôn (xóm) mới, tổ dân phố mới 

15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được Tờ 

trình và hồ sơ đầy đủ 

hợp pháp của UBND 

cấp huyện 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Nam Định 

Không  

  

- Thông tư số 04/2012/TT-

BNV ngày 31 tháng 8 năm 

2012 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn về tổ chức và hoạt động 

của thôn, tổ dân phố; 

- Thông tư số 14/2018/TT-

BNV ngày 03/12/2018 sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 

04/2012/TT-BNV ngày 

31/8/2012 của Bộ Nội vụ về 

tổ chức và hoạt động của thôn, 

tổ dân phố. 
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Nội dung sửa đổi 

Địa điểm 

thực hiện Căn cứ pháp lý 

1 

Thủ tục thăng hạng 

chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

Thời hạn giải quyết: 

- 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. 

- 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. 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Nam Định 

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng 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; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 

18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về 

chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

- Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 

14/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định 

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. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-161-2018-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-vien-chuc-thuc-hien-che-do-hop-dong-336803.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2012-tt-bnv-chuc-danh-nghe-nghiep-va-thay-doi-chuc-danh-nghe-nghiep-163515.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-03-2019-tt-bnv-tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc-nang-ngach-thang-hang-chuc-danh-404626.aspx
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III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Nội dung sửa đổi 

Địa điểm 

thực hiện Căn cứ pháp lý 

1 

Thủ tục thăng hạng 

chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

Thời hạn giải quyết: 

- 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. 

- 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. 

 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng 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; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 

18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về 

chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

- Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 

14/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định 

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. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-161-2018-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-vien-chuc-thuc-hien-che-do-hop-dong-336803.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2012-tt-bnv-chuc-danh-nghe-nghiep-va-thay-doi-chuc-danh-nghe-nghiep-163515.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-03-2019-tt-bnv-tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc-nang-ngach-thang-hang-chuc-danh-404626.aspx
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