
Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức 

3.1. Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-

Lạng Sơn 

 3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận Một cửa của 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lạng Sơn. 

 3.3. Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Thông báo tuyển dụng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển 

dụng viên chức phải được đăng tải ít nhất 01 (một) lần trên một trong các phương 

tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo nói, báo hình) nơi đặt trụ sở làm việc chính 

của cơ quan, đơn vị; đăng trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tuyển dụng (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính làm việc của cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trong thời hạn nhận hồ sơ của 

người đăng ký dự tuyển quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-

CP. 

Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm: 

- Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; 

- Số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề 

nghiệp tương ứng; 

- Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, 

số điện thoại liên hệ; 

- Hình thức và nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển; 

Bước 2. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 20 ngày 

làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại 

chúng. 

- Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ Phố Dã 

Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Trụ sở Tỉnh uỷ 

cũ). 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc và buổi sáng 

thứ bảy trong tuần. 

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

cách; 

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

Bước 7. Ký kết Hợp đồng làm việc. 

 3.4. 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, 

người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức có trách nhiệm chỉ đạo 

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, cơ quan có 

thẩm quyền quản lý viên chức 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. 

 3.5. Phí, Lệ phí:   
Phí dự thi tuyển viên chức: 

- Dưới 100 thí sinh mức thu 260.000 đồng/thí sinh/lần dự thi; 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 200.000 đồng/thí sinh/lần dự thi; 

- Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 140.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. 

(Thông tư liên lịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV). 

 3.6. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 a) Thành phần hồ 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. 

b) Số lương hồ sơ: 01 bộ  

 3.7. Yêu cầu điều kiện:  

a) 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. 

b) 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. 

 3.8. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 



- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, 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 15/2012/TT-BNVngày 25/12 /2012 của Bộ trưởng 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 số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12 /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 số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính, Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi ngâng 

ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

- Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

3.9. Biểu mẫu kèm theo:  
- 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. 

 

 

 

 

 



Mẫu số 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
…………… ngày    tháng     năm 20.... 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ) 

 

Họ và tên:                                                                      Nam, Nữ: 

Ngày sinh: 

Quê quán: 

Hộ khẩu thường trú: 

Chỗ ở hiện nay: 

Điện thoại liên lạc: 

Dân tộc: 

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: 

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1) 

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của………………………(2), tôi thấy 

có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm…………….. 

(3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị. 

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tuyển dụng. 

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm: 

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật; 

2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm:…...... (4); 

3. Giấy chứng nhận sức khỏe; 

4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 2 ảnh cỡ 4 x 6. 

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi 

hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

  

  Kính đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên 

Ghi chú: 
(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định; 

(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức; 

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng; 

(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký 

dự tuyển. 
 


