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

Sổ: 39/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngàytưịtháng 4 năm 2019 

NGHỊ ĐỊNH 
Ẵ X Ấ Ằ r 

Sửa đoi, bô sung một so quy định ve cán bộ, công chức câp xã và 
Ấ Ẵ Ấ người hoạt động không chuyên trách ở cap xã, ở thôn, to dân pho 

Căn cứ Luật tố chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

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

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Chỉnh phủ ban hành Nghị định sửa đổi, hổ sung một sổ quy định về cán 
bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 
thôn, tố dân phố. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, 
thị trấn 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

"Điều 4. Tiêu chuẩn cụ thể 

1. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh công chức cấp xã quy định tại 
khoản 1 Điều 3 Nghị định này do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định phù họp với 
đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo. 

2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã 
và Trưởng Công an xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành." 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 

"Điều 8. Ưu tiên trong tuyển dụng 

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức 
cấp xã: 
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a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người 
hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm 
vào kết quả điểm thi tại vòng 2; 

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 
chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yêu chuyên ngành, con liệt sĩ, con 
thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương 
binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiên bị 
nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng 
Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2; 

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn 
trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên 
trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt 
động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm 
vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2. 

2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức cấp xã 
thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng 
điếm ưu tiên cao nhất vào kết quả điếm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 
Điều 11 và điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định này." 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: 

"Điều 10. Hội đồng tuyển dụng 

1. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp huyện; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là 01 lãnh đạo Phòng Nội vụ; 

c) ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là công chức thuộc Phòng Nội vụ; 

d) Các ủy viên khác là lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn thuộc ủy 
ban nhân dân cấp huyện có liên quan. 

2. Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định 
theo đa số. Trường hợp số ý kiến đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết 
định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng. 

Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

a) Thành lập Ban giúp việc: 

Đối với thi tuyển: Thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban 
châm thi, Ban châm phúc khảo, Ban kiêm tra sát hạch khi tô chức thực hiện 
phỏng vấn tại vòng 2; 
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Đối với xét tuyển: Thành lập Ban kiểm tra phiếu dự tuyển; Ban kiểm tra 
sát hạch để thực hiện phỏng vấn tại vòng 2. 

b) Tổ chức thu và sử dụng phí dự tuyển theo quy định; 

c) Tổ chức thi; chấm thi viết hoặc phỏng vấn; kiểm tra Phiếu đăng ký dự 
tuyển khi xét tuyển; 

d) Chậm nhất là 10 ngày sau ngày tổ chức chấm thi xong, kể cả phỏng 
vấn (nếu có), Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp huyện để xem xét, quyết định phê duyệt kết quả thi tuyến hoặc xét tuyến; 

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển hoặc 
xét tuyển." 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 11, Điều 12 thành Điều 11 như sau: 

"Điều 11. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển 

Thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng thi như sau: 

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy 
vi tính. Trường hợp ủy ban nhân dân cấp huyện không có điều kiện tổ chức 
thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy. 

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần: 

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ 
máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính 
nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước. Thời gian thi 60 phút; 

Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin 
học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút; 

Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm 
không có phần thi tin học. 

b) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt 
nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin 
trở lên; 

c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng 
phân thi quy định tại điêm a khoản 1 Điêu này, nêu trả lời đúng từ 50% số câu 
hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy 
định tại khoản 2 Điều này; 

d) Trường họp ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thi vòng 1 trên máy 
vi tính thì phải thông báo kết quả cho người dự tuyển được biết ngay sau khi 
làm bài thi trên máy vi tính; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi 
vòng 1 trên máy vi tính; 
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đ) Trường họp ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thi vòng 1 trên giấy 
thì việc chấm thi thực hiện như sau: 

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc 
chấm thi vòng 1; 

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày két thúc việc chấm thi vòng 1 
phải công bố kết quả điểm thi để người dự tuyển biết và thông báo việc nhận 
đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày sau ngày thông báo kết quả điểm thi 
trên cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Trường họp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời 
hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết 
quả chấm phúc khảo để người dự tuyển được biết; 

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân cấp huyện được quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các 
công việc quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này nhưng không quá 15 ngày. 

e) Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 
theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp huyện phải thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự thi vòng 2; 

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập người dự tuyển được 
tham dự vòng 2 thì phải tổ chức thi vòng 2. 

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người 
dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng. 

Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí chức danh công chức yêu 
cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức 
xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau, bảo đảm phù 
hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng; 

b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc thi viết: 

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hình thức thi phỏng vấn 
hoặc thi viết. Trường hợp vòng 2 được tổ chức bằng hình thức phỏng vấn thì 
không thực hiện việc phúc khảo; 

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút, thi viết 180 phút; 

d) Thang điểm (thi phỏng vấn hoặc thi viết): 100 điểm." 
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5. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau: 

"Điều 13. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển 

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các 
điều kiện sau: 

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 
này đạt từ 50 điểm trở lên; 

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 8 
Nghị định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm 
vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức. 

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 quy 
định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này cộng với điểm ưu tiên quy định tại 
khoản 1 Điều 8 Nghị định này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần 
tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng 
tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện 
quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã không 
được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau." 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 14, Điều 15 thành Điều 14 như sau: 

"Điều 14. Nội dung và hình thức xét tuyển 

1. Đối với các chức danh Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng -
Đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp 
- xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, 
Văn hoá - xã hội, việc xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau: 

a) Vòng 1: 

Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên của 
người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức đã đăng ký tại Phiếu 
đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy 
định tại điểm b khoản này; 

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, 
tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 
huyện phải thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự phỏng vấn 
vòng 2; 
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Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập người dự tuyển được 
tham dự vòng 2 thì phải tổ chức thi phỏng vấn. 

b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của 
người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian 
phỏng van 30 phút. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. 

2. Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an 
xã, thực hiện xét các điều kiện đãng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 2 
Điều 6 Nghị định này; đối với xã, thị trấn bố trí công an chính quy thì thực 
hiện theo quy định của Luật Công an nhân dân." 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 16 như sau: 

"Điều 16. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức 

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã phải có đủ các 
điều kiện sau: 

a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 quy định tại điểm b khoản 1 
Điều 14 Nghị định này đạt từ 50 điểm trở lên; 

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 8 
Nghị định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm 
vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức. 

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định này cộng với điểm ưu tiên quy 
định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối 
cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định này cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn 
không xác định được thì Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định 
người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình." 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau: 

"Điều 17. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

1. ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo công khai ít nhất 01 lần 
trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử và niêm yết 
công khai tại trụ sở làm việc của ủy ban nhân dân cấp huyện và trụ sở làm 
việc của Úy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng công chức về tiêu chuẩn, 
điều kiện, số lượng và chức danh công chức cần tuyển, thời hạn và địa điểm 
tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển. 
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2. Người đăng ký dự tuyển công chức phải nộp trực tiếp Phiếu đăng ký 
dự tuyển theo Mau ban hành kèm theo Nghị định này tại địa điểm tiếp nhận 
Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính. 

3. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 
30 ngày sau ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin 
đại chúng, trên trang thông tin điện tử của ủy ban nhân dân cấp huyện và trụ 
sở làm việc của ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng. 

4. Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét 
tuyển, ủy ban nhân dân cấp huyện phải lập danh sách người có đủ điều kiện 
dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của ủy ban nhân dân cấp 
huyện và trụ sở làm việc của ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng và gửi 
thông báo tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký." 

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 như sau: 

"Điều 18. Tổ chức tuyển dụng 

1. Khi hết thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, chậm nhất là 10 ngày 
trước khi tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 
huyện quyết định việc thành lập Hội đồng tuyển dụng để tổ chức tuyển dụng." 

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau: 

"Điều 19. Thông báo kết quả tuyển dụng 

1. Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của 
Hội đồng tuyển dụng hoặc Phòng Nội vụ cấp huyện trong trường họp không 
thành lập Hội đồng tuyển dụng, ủy ban nhân dân cấp huyện phải niêm yết 
công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển, danh sách người dự kiến trúng 
tuyển tại trụ sở làm việc của ủy ban nhân dân cấp huyện và trụ sở làm việc 
của ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng và trên trang thông tin điện tử của 
ủy ban nhân dân cấp huyện; gửi thông báo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển 
bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. 

2. Trong thời hạn 15 ngày sau ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2, 
người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả trong trường họp 
thi tuyển vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này bằng hình thức 
thi viết. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm tổ chức chấm phúc 
khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết 
thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định tại khoản này. 



8 

3. Sau khi thực hiện các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Hội 
đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân câp huyện phê duyệt kêt 
quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kêt quả trúng tuyên băng văn bản 
tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung 
thông báo phải ghi rõ thời gian người trúng tuyên đên Uy ban nhân dân câp 
huyện nhận quyết định tuyển dụng. 

4. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển 
theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiêu đăng ký dự 
tuyển hoặc Hội đồng tuyển dụng phát hiện người trúng tuyên sử dụng văn 
bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch ủy ban nhân dân câp 
huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và thông báo cho người dự 
tuyển, đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng 
hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiêp nhận Phiêu đăng 
ký dự tuyển trong một kỳ tuyến dụng tiếp theo. 

5. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả 
trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so 
với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng 
tuyển theo quy định tại khoản 4 Điều này. 

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền 
kề bằng nhau thì Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định người trúng 
tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này (trong trường hợp tổ 
chức thi tuyển công chức) hoặc quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này 
(trong trường họp xét tuyển công chức)." 

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 20 như sau: 

"Điều 20. Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc 

4. Trường họp người trúng tuyển vào công chức cấp xã không đến nhận 
việc sau thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này thì Chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp huyện ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng, đồng thời ra quyết 
định tuyển dụng đối với người đủ điều kiện trúng tuyển có điểm thi thấp hơn 
liền kề." 

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau: 

"Điều 21. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng 

1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại 
Điêu 6 Nghị định này và yêu cầu công việc, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 
huyện được tuyên dụng không qua thi tuyên, xét tuyên đôi với các trường họp 
đặc biệt sau: 
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a) Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá 
trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công 
chức cần tuyển dụng; 

b) Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù họp 
với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 
và có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cẩn tuyến dụng. 

2. Công chức cấp xã được bầu giữ chức vụ quy định là cán bộ cấp xã khi 
thôi đảm nhiệm chức yụ (không trong thời hạn bị kỷ luật) thì được Chủ tịch 
ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, tiếp nhận trở lại. Trường hợp không còn 
vị trí chức danh công chức cấp xã thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy 
định của pháp luật. 

3. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy 
định tại Nghị định này được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo 
hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian 
công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp 
nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiếm xã hội một lần thì được 
cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương phù họp với chức danh công 
chức được tuyển dụng. 

4. Việc tuyển dụng công chức cấp xã đối với các trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều này, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện phải thành lập Hội 
đồng kiểm tra, sát hạch. 

a) Hội đồng kiểm tra, sát hạch có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: Chủ 
tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện; 01 
ủy viên là lãnh đạo phòng Nội vụ, kiêm Thư ký Hội đồng; 01 ủy viên là Chủ 
tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến bố trí công chức 
sau khi được tiếp nhận; các ủy viên khác là đại diện một số bộ phận chuyên 
môn, nghiệp vụ có liên quan. 

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra, sát hạch: Kiểm tra về 
các điều kiện, tiêu chuấn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh 
công chức cần tuyển; sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận. Hình thức và nội 
dung sát hạch do Hội đồng kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu chức danh 
công chức cần tuyển, báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện xem 
xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch; Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm 
việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thế sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 
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Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một 
số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trân và 
những ngưòi hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

"Điều 4. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã 

1. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân 
loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cụ thế như sau: 

a) Loại 1: tối đa 23 người; 

b) Loại 2: tối đa 21 người; 

c) Loại 3: tối đa 19 người. 

2. ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định bố 
trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại khoản 1 
Điều này, bảo đảm đúng với chức danh quy định tại Điêu 3 Nghị định này và 
phù hợp với tình hình thực tê của địa phương. Đôi với các xã, thị trân bô trí 
Trưởng Công an xã là công an chính quy thì sô lượng cán bộ, công chức quy 
định tại khoản 1 Điều này giảm 01 người. 

3. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều này bao 
gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã. 
Riêng trường hợp luân chuyển về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch úy ban 
nhân dân cấp xã thì thực hiện theo Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 
tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về số lượng Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân 
và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách 
chức thành viên ủy ban nhân dân." 

2. Sửa đổi điểm c khoản 1, bổ sung khoản 4 Điều 5 như sau: 

"Điều 5. xếp lương 

1. Đối với cán bộ cấp xã 

c) Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất 
sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, 
hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của 
chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị 
định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau thời gian đủ 
5 năm (60 tháng), nêu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật 
trong suôt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức 
danh đảm nhiệm; 
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4. Cán bộ, công chức cấp xã đã được xếp lương theo chức vụ hoặc xếp 
lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại điểm a, b 
khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ 
đào tạo phù họp với chức danh đảm nhiệm do cơ quan, tổ chức có thấm quyền 
về quản lý hoặc sử dụng cán bộ, công chức đồng ý cho đi đào tạo thì kế từ 
ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo. Đối với 
cán bộ, công chức cấp xã đã đi học mà không được cấp có thẩm quyền quyết 
định cử đi học, có bằng cấp đào tạo phù họp với chức danh đảm nhiệm thì 
được xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày Nghị định này có hiệu 
lực thi hành." 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: 

"Điều 10. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh 

1. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 
người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kế từ 
ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng 
phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ 
lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều 
chức danh (kể cả trường hơp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch ủy ban nhân 
dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được 
hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm. 

2. Cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt 
động không chuyên trách ở cấp xã. 

3. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế 
độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế." 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau: 

"Điều 13. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được 
bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn: 

1. Loại 1 tối đa 14 người. 

2. Loại 2 tối đa 12 người. 

3. Loại 3 tối đa 10 người". 
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5. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau: 

"Điều 14. Phụ cấp và khoán kinh phí đối với người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã 

1. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ 
cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực 
hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đế 
chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo 
Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau: 

a) Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở; 

b) Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở; 

c) Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở. 

2. Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản 1 Điều này và căn cứ vào 
đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, 
nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, úy 
ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thế 
những nội dung sau: 

a) Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên 
trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại Điều 13 Nghị định này; 

b) Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp 
kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

c) Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính 
trị - xã hội ở cấp xã phù họp với tình hình thực tế của địa phương." 

6. Bổ sung Điều 14a như sau: 

"Điều 14a. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 

1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 
03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp 
dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ 
dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ 
dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà 
được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân 
phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác 
(nếu có). 
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2. Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở 
thôn, tổ dân phố 

Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức 
lương cơ sở đế chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên 
trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, 
thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ 
quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ 
cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở. 

Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù 
của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn 
thu ngân sách của địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân 
dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm 
nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi 
dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố." 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 như sau: 

"Điều 15. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng và bảo hiểm xã hội đối với 
những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

2. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng 
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc." 

8. Sửa đổi tên Điều 16 và bổ sung khoản 4 Điều 16 như sau: 

"Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp 

4. Những người đã có thời gian làm cán bộ cấp xã trước ngày 01 tháng 01 
năm 1998, nếu trong thời gian công tác này mà đảm nhiệm chức danh có quy 
định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của 
Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và được 
điều động, tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc vào làm 
việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, 
tố chức chính trị - xã hội thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 01 
tháng 01 năm 1998 nếu chưa được tính hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp 
một lần được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội." 

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau: 

"Điều 17. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách 

Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 
chức cấp xã do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật ngân 
sách nhà nước. Cụ thể như sau: 
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1. Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp 
xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và cán 
bộ cấp xã già yếu nghỉ việc do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định 
của Luật ngân sách nhà nước. 

2. Quỹ Bảo hiểm xã hội bảo đảm kinh phí chi trả các chế độ theo quy 
định của pháp luật về bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức cấp xã và người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã." 

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 18 như sau: 

"Điều 18. Trách nhiệm thi hành 

2. Bộ Tài chính cân đối kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách theo 
quy định tại Nghị định này và hướng dẫn, kiểm tra địa phương thực hiện. 

4. ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao số lượng cán bộ, công chức 
cấp xã theo quy đỊnh tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này; hướng dẫn việc kiêm 
nhiệm các chức danh để bảo đảm các lĩnh vực công tác ở địa phương đều có 
cán bộ, công chức đảm nhiệm; bố trí, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng nguồn 
kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định này." 

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 19 như sau: 

"Điều 19. Hiêu lưc thi hành • • 

2. Áp dụng việc thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này 
đối với Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (nơi chưa thành lập đảng ủy cấp xã) như Bí 
thư, Phó Bí thư đảng ủy cấp xã; Thường trực đảng ủy (nơi không có Phó Bí 
thư chuyên trách công tác đảng) như Phó Bí thư đảng ủy cấp xã." 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 6 năm 2019. 

2. Bãi bỏ Điều 9, khoản 3 Điều 19 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 
tháng 10 năm 2009 của Chính phủ; bãi bỏ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 
08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức 
danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dân thực hiện các quy định có liên quan theo quy định tại Nghị định này. 
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2. 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 
Nghị định này./ 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- ủy ban trung ưong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: VT, TCCV (3b). MO 

í Mí PHU 
rỚNG 

Xuân Phúc 





mm 

Phụ lục 
ĐĂNG KÝ Dự TUYÊN 

(Kèm theo Nghị định sổ ỉtf/20ỉ9/NĐ-CP 
v ngàyjjịthảng 4 năm 2019 của Chính phủ) 

i ĩ::-

At Jì' ế+ti ắ * 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm.... 

PHIẾU ĐĂNG KÝ Dự TUYỂN 

Ví trí dự tuyên ả„ (1). 

Đơn vị dự tuyển (2): 

I. THÔNG TIN CẢ NHẢN 

Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: Nam Q Nữ [ ; 
T~-v Ạ A _ n n  A ' r  Dân tộc: Tôn giáo: 
Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: Ngày cấp: Nơi cấp: 
Số điện thoại di động để báo tin: Email: 
Quê quán: 

Hộ khẩu thường trú: 

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): 

Tình trạng sức khoẻ: , Chiều cao: , Cân nặng: 

Thành phần bản thân hiện nay: 

Trình độ văn hoá: 
Trình độ chuyên môn: Loại hình đào tạo: 

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO 

Ngày, tháng, 
năm cấp văn 
bằng, chứng 

chỉ 

n n  ̂  Tên 
trường, cơ 
sở đào tao 

Ấ ' câp 

Trinh 
độ, văn 
bằng, 
chứng 

chỉ 

Sô hiệu 
của văn 
bàng, 

chứng chỉ 

Chuyên 
ngành đào 

tạo (ghi theo 
bảng điểm) 

Ngành 
đào tạo 

Hình 
thức 
đào 
tạo 

xếp loại 
bằng, 
chứng 

chỉ 
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III. MIỄN THI TIN HỌC 
(Người dự tuyển thuộc diện được miễn thi tin học cần ghi rõ lý do miên thi ở 

mục này) 
Miễn thi Tin học do: 

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có) 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi 
nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Neu 
sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị Hội đồng tuyển dụng hủy bỏ, 
tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ 
tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./. 

NGƯỜI VIÉT PHIÉƯ 
(Kỷ, ghi rô họ tên) 

Ghi chú: 
(1) Ghi đúng vị trí chức danh đăng ký dự tuyển. 
(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng. 


