
23. Thủ tục xét đặc cách viên chức 

- Trình tự thực hiện 

Bước 1. Cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xét tuyển đặc cách đến Bộ phận một cửa 

của UBND cấp huyện.  

Bước 2. Công chức bộ phận một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ 

chưa đầy đủ . 

Bước 3. Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức tuyển, cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải lập danh sách người đủ điều kiện 

dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử 

của đơn vị (nếu có). 

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ của 

người đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 

29/2012/NĐ-CP, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên 

chức quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện việc xét tuyển đặc 

cách; 

Bước 5. Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách; 

Bước 6. UBND huyện Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo (nếu có); 

Bước 7. Ký kết Hợp đồng làm việc. 

-Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa vào các ngày làm việc trong tuần.  

-Thành phần, số lượng hồ sơ 

+ Thành phầnhồ sơ 

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông 

tư số 15/2012/TT-BNV; 

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

+ 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. Trường hợp có văn bằng do cơ 

sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; 

Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện 

được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT 

ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; 

Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về 

phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá 

trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác nhận 

của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường 

hợp tiếp nhận theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 

29/2012/NĐ-CP. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

-Thời hạn giải quyết 



+ Người đứng đầu, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức có 

văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức công 

nhận kết quả xét tuyển đặc cách. Văn bản đề nghị do người đứng đầu hoặc cấp phó 

của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ký, trong 

đó nêu rõ vị trí việc làm cần tuyển dụng và kèm theo biên bản họp Hội đồng kiểm 

tra, sát hạch và hồ sơ của từng trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc cách 

+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, 

Phòng Nội vụ cấp huyện tham mưu cho UBND huyện tổ chức thẩm định và phải 

có văn bản trả lời; nếu quá thời hạn quy định mà chưa có văn bản trả lời thì coi như 

đồng ý. Trường hợp hồ sơ chưa đủ theo quy định thì trong thời hạn 5 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, UBND cấp huyện phải có văn bản đề 

nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức bổ sung, hoàn thiện đủ 

hồ sơ theo quy định. 

-Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Cá nhân (viên chức). 

-Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND huyện.  

+ Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ 

-Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

-Lệ phí: Không quy định 

-Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo 

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ. 

-Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính 

+ Điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức: 

Căn cứ nhu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

tuyển dụng viên chức được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển 

dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 

29/2012/NĐ-CP đối với các trường hợp sau: 

Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt 

động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện 

công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, 

nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử 

việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật 

hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

Người tốt nghiệp đại học loại giỏi; tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và 

ngoài nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-

CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển 

dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác 

trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công 



tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này; 

Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt theo quy định tại Điểm c Khoản 1 

Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ 

hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng 

của đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể 

dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống. 

Việc xác định tốt nghiệp đại học loại giỏi được căn cứ vào xếp loại tại bằng 

tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tuyển dụng viên chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả 

bảo vệ tốt nghiệp để cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập xem xét quyết 

định. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan 

quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phải có văn bản trả lời 

-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của 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. 

+ Thông tư liên lịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ 

Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. 

+ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của 

UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí 

việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 

thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp huyện 

 


