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      Kính gửi: Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 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, 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 13/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 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 15/3/2010 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch 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;  

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-BKHĐT ngày 02/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức Tổng cục Thống 

kê năm 2019; Thông báo số 42/TB-TCTK ngày 13/3/2020 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Tổng 

cục Thống kê năm 2019,  

Để thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Tổng cục Thống kê đề 

nghị Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau: 

I. Thông báo thí sinh trúng tuyển 

1. Gửi Thông báo số 42/TB-TCTK ngày 13/3/2020 đến thí sinh trúng tuyển 

tại đơn vị theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký (Tổng cục sẽ gửi thông báo đối với các 

thí sinh nộp hồ sơ tại cơ quan Tổng cục trúng tuyển vào Cục Thống kê). 

2. Đăng nguyên văn Thông báo số 42/TB-TCTK ngày 13/3/2020 trên trang 

thông tin điện tử của Cục Thống kê.  

II. Tổ chức hoàn thiện Hồ sơ tuyển dụng 

1. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 

nhiệm tổ chức chỉ đạo kiểm tra và giao Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thực 

hiện thủ tục để hoàn thiện Hồ sơ tuyển dụng của các thí sinh trúng tuyển vào Cục 

Thống kê theo quy định tại Thông báo số 42/TB-TCTK. 

- Tiếp nhận Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, đối tượng ưu 

tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực: 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

Số:       /TCTK-TCCB  

V/v hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối 

với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng 

công chức Tổng cục Thống kê  

năm 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ 
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(1) Bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; (2) Bằng 

thạc sỹ, tiến sỹ (nếu có); (3) Phiếu điểm kết quả học tập; (4) Chứng chỉ Ngoại ngữ; 

(5) Chứng chỉ Tin học; (6) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển 

dụng (nếu có).  

Đồng thời yêu cầu thí sinh xuất trình Bản chính để kiểm tra, đối chiếu.  

Chú ý: văn bằng, chứng chỉ phải trùng với văn bằng, chứng chỉ thí sinh đã nộp 

trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

- Tiếp nhận Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp. 

- Tiếp nhận Bản sao sổ bảo hiểm xã hội (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền 

chứng thực. 

Chú ý:  

+ Thí sinh nộp Bản sao sổ BHXH được cơ quan có thẩm quyền chứng thực 

nếu đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của pháp 

luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên 

môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt 

buộc trước ngày tuyển dụng vào công chức chưa nhận trợ cấp BHXH một lần được 

tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển 

dụng. Thí sinh thuộc trường hợp trên không nộp bản sao sổ BHXH thì thời gian 

đóng BHXH bắt buộc trước ngày tuyển dụng không được tính để xếp lương khi 

tuyển dụng. 

+ Thí sinh thuộc các trường hợp còn lại không phải nộp Bản sao sổ BHXH. 

- Lập Biên bản hoàn thiện Hồ sơ tuyển dụng (theo mẫu). 

2. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về việc kiểm tra, đối 

chiếu bản sao được công chứng với bản chính. Trường hợp người trúng tuyển 

không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận 

trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử 

dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, không đúng quy định hoặc không 

thuộc diện được ưu tiên trong tuyển dụng thì báo cáo Tổng cục Thống kê (qua Vụ 

Tổ chức cán bộ) để xem xét ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. 

3. Thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 

- Chậm nhất ngày 27/3/2020 thí sinh trúng tuyển phải đến Cục Thống kê 

trúng tuyển thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. 

- Trường hợp có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dụng trong thời gian quy định nêu trên, thí sinh trúng tuyển phải nộp đơn xin gia 

hạn tại Cục Thống kê trúng tuyển trước ngày 27/3/2020. Ngày đến hoàn thiện khi 

gia hạn không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển. 

III. Chế độ tập sự, xếp ngạch, bậc lương đối với công chức tuyển dụng: Thực 

hiện theo quy định tại Điều 20, Điều 21, Điều 22 Mục 5 Nghị định hợp nhất số 

02/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức; và Điều 11, Điều 12 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV ngày 

03/7/2019 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. Tổng cục Thống kê hướng dẫn cụ thể 

một số nội dung chính như sau:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-02-NDHN-BNV-2019-Nghi-dinh-quy-dinh-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-chuc-415772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-02-NDHN-BNV-2019-Nghi-dinh-quy-dinh-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-chuc-415772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-02-NDHN-BNV-2019-Nghi-dinh-quy-dinh-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-chuc-415772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-02-NDHN-BNV-2019-Nghi-dinh-quy-dinh-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-chuc-415772.aspx
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1. Xếp ngạch, lương khi tuyển dụng  

- Căn cứ vị trí tuyển dụng để xếp ngạch phù hợp 
 

STT Vị trí tuyển dụng Trình độ dự tuyển Mã ngạch 

1 Thống kê 
Đại học 23263 

Cao đẳng 23264 

2 Công nghệ thông tin thống kê Đại học 23263 

3 Kế toán Đại học 06031 

4 Văn thư  
Đại học 01003 

Cao đẳng 01004 

- Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của 

ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu 

tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường 

hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được 

hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được 

hưởng theo quy định của pháp luật. 

- Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển 

dụng tương ứng trong các trường hợp sau: 

+ Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc 

thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (xác định theo địa chỉ 

trụ sở làm việc của Phòng/Chi cục).  

+ Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm; 

+ Là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong 

lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công 

tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình 

nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn 

thành nhiệm vụ. 

2. Thời gian tập sự: Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế 

độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí 

việc làm được tuyển dụng như sau: 

a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào vị trí trình độ đại học (công 

chức loại C); 

b) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào vị trí trình độ cao đẳng (công 

chức loại D); 

c) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau 

từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm 

giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời 

gian tập sự 

3. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công 

tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí 

làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ 

trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 
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(nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định 

nêu trên. 

- Các trường hợp tại Mục 3 Phần III xếp ngạch, bậc lương khi tuyển dụng theo 

quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng 

vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và 

các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày 09 tháng 

10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 

số 79/2005/TT-BNV; Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, 

chuyển loại công chức, viên chức và các văn bản khác có liên quan. 

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn E, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thống kê, 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2014 trúng tuyển vào vị trí thống kê tại Chi 

cục Thống kê huyện C, Cục Thống kê tỉnh A, có tổng thời gian đóng bảo biểm xã hội 

bắt buộc đến khi được tuyển dụng là 01 năm 09 tháng. Ông Nguyễn Văn E được bố 

trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo. 

Căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời gian tuyển 

dụng từ ngày 15/4/2020 tính trừ lùi lại 01 năm 09 tháng để xếp bậc lương như sau: 

- Từ 15/7/2018 đến 15/7/2019 tập sự hưởng  85% mức lương bậc 1, hệ số 2,34; 

- Từ 15/7/2019 hưởng mức lương bậc 1, hệ số 2,34. 

Đề nghị xếp ngạch Thống kê viên (mã ngạch 23.263), mức lương bậc 1, hệ số 

2,34 từ ngày 15/4/2020 thời điểm tính để nâng lương lần sau kể từ ngày 

15/07/2019. 

IV. Hồ sơ đề nghị tuyển dụng:  Hồ sơ đề nghị tuyển dụng gửi về Vụ Tổ chức 

cán bộ chậm nhất ngày 01/4/2020 bao gồm: 

(1) Công văn đề nghị tuyển dụng và Danh sách đề nghị xếp lương tập sự (theo mẫu); 

(2) Bản sao bằng thạc sỹ, tiến sỹ (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

(3) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp; 

(4) Bản sao sổ bảo hiểm xã hội (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

(5) Biên bản hoàn thiện Hồ sơ tuyển dụng; 

(6) Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Vụ Tổ chức cán 

bộ, số điện thoại: 024.73046666-5010 để được hướng dẫn cụ thể./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (trừ CTK Vĩnh Phúc, Hải  

Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình); 

- Tổng cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TCCB. 

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

 
 

Nguyễn Văn Tuyên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-79-2005-tt-bnv-huong-dan-chuyen-xep-luong-can-doi-cbcnvc-thay-doi-cong-viec-cong-tac-llvt-co-yeu-ctnn-lam-viec-cqnn-don-vi-su-nghiep-nn-2807.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-79-2005-tt-bnv-huong-dan-chuyen-xep-luong-can-doi-cbcnvc-thay-doi-cong-viec-cong-tac-llvt-co-yeu-ctnn-lam-viec-cqnn-don-vi-su-nghiep-nn-2807.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-02-2007-tt-bnv-huong-dan-xep-luong-nang-ngach-chuyen-ngach-chuyen-loai-cong-chuc-vien-chuc-20779.aspx
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