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PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 

QUY TRÌNH BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC  
TRÚNG TUYỂN VÀO NGẠCH 

Số hiệu: QT.TCHC-12 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 27/6/2014 
 

1. MỤC ĐÍCH 

- Quy định thống nhất cách thức quản lý, thực hiện việc bổ nhiệm viên chức trúng tuyển 
vào ngạch theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ,  
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách Khoa, 
đồng thời đáp ứng được yêu cầu do Nhà trường đề ra. 

- Xây dựng quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát trình tự công việc, phân định rõ 
trách nhiệm, quyền hạn trong thực thi công việc. 

- Các đơn vị, đối tượng có liên quan dễ dàng nắm bắt được đầy đủ các giấy tờ, thủ tục  
cần thiết để việc thực hiện các nội dung công việc được nhanh chóng, kịp thời. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Các công chức, viên chức thuộc biên chế và người lao động ký hợp đồng trường trả 
lương, đang được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục 
vụ do Nhà nước quy định. 

- Áp dụng đối với các viên chức thuộc phòng Tổ chức - Hành chính trong việc thực 
hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác bổ nhiệm viên chức trúng tuyển vào 
ngạch. 

- Áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia 
TP.HCM. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục 
đại học thành viên; 

- Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Giám đốc  
Đại học Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động  
của trường Đại học Bách khoa;  
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- Quyết định số 803/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Giám đốc Đại 
học Quốc gia TP.HCM về việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của Trường Đại học Bách Khoa; 

- Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Đại học  
Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm đối với các trường đại học thành viên trong Đại học Quốc gia TP.HCM; 

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ 
tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lược lượng vũ trang; 

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 
thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối 
với cán bộ, công chức, viên chức; 

 

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

- “Biên chế” là các cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành 
chính,  
sự nghiệp nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

- “Hợp đồng trường trả lương”: là hợp đồng lao động được ký giữa người lao động  
với Nhà trường và được trả lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, 
phục vụ do Nhà nước quy định. 

- “Bổ nhiệm ngạch” là việc quyết định bổ nhiệm người có đủ tiêu chuẩn vào một ngạch 
viên chức nhất định; 

- QT: Quy trình 
- BM: Biểu mẫu 
- P.TCHC: Phòng Tổ chức – Hành chính 
- CV: Chuyên viên 
- QĐ: Quyết định 
- HS: Hồ sơ 
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5. NỘI DUNG 

5.1. Lưu đồ: 
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5.2. Mô tả 

* Bổ nhiệm thí sinh trúng tuyển và đã đủ hồ sơ: 

(1). Sau khi phòng Tổ chức – Hành chính ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng 
tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm ……, phòng tiến hành kiểm tra lại toàn bộ 
hồ sơ đăng ký dự thi của các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức về 
văn bằng, chứng chỉ (theo yêu cầu của từng ngạch mà thí sinh dự thi). Lập hai danh 
sách: 

- Danh sách viên chức trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm …..được bổ 
nhiệm vào ngạch viên chức (BM01-QT.TCHC-12); 

- Danh sách viên chức trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm …..còn nợ 
chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch (BM02-QT.TCHC-12). 

(2)&(3). Phòng Tổ chức – Hành chính làm Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào 
ngạch cho viên chức trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm …….(BM03-
QT.TCHC-12) và đính kèm danh sách các thí sinh trúng tuyển và đã có đầy đủ hồ 
sơ được bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch viên chức (BM01-QT.TCHC-12).  

Đồng thời làm Thông báo (BM04-QT.TCHC-12) và danh sách thí sinh trúng tuyển 
nhưng còn nợ chứng chỉ (BM02-QT.TCHC-12) được Hội đồng thi cho gia hạn thời 
gian nộp bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày dự thi. 

Sau đó, phòng Tổ chức – Hành chính trình Hiệu trưởng ký duyệt các văn bản và 
danh sách nêu ở mục 1, sau đó gửi về đơn vị và cá nhân có liên quan để thực hiện. 

* Xem xét kết quả kỳ thi đối với các thí sinh trúng tuyển nhưng còn nợ chứng chỉ 
theo yêu cầu của ngạch dự thi: 

(3). Trong thời gian 6 tháng được gia hạn nộp chứng chỉ kể từ ngày thi, viên chức trúng 
tuyển nào bổ sung đầy đủ và hợp lệ các chứng chỉ còn thiếu thì phòng Tổ chức – 
Hành chính làm Quyết định bổ nhiệm viên chức trúng tuyển đó vào ngạch viên 
chức. 

(4). Sau thời gian 6 tháng kể từ ngày thi, Phòng Tổ chức – Hành chính tiến hành rà soát, 
kiểm tra lại hồ sơ của các thí sinh trúng tuyển chưa được bổ nhiệm vào ngạch viên 
chức  
nhưng còn nợ chứng chỉ (căn cứ vào Thông báo (BM04-QT.TCHC-12) và danh 
sách (BM02-QT.TCHC-12) nêu trên) để xem xét. 

(5). Phòng Tổ chức – Hành chính lập danh sách (BM05-QT.TCHC-12) và làm Quyết 
định (BM06-QT.TCHC-12) hủy bỏ kết quả của kỳ thi tuyển dụng đối với trường 
hợp thí sinh đã trúng tuyển nhưng sau thời hạn 6 tháng cho phép gia hạn nộp bổ 
sung vẫn chưa nộp đủ chứng chỉ. Trình Hiệu trưởng phê duyệt Quyết định. 
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6. HỒ SƠ LƯU 

STT Tên biểu mẫu Mã biểu mẫu 

1 

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi 
tuyển dụng viên chức năm ….. được bổ 
nhiệm và xếp lương vào ngạch. 

BM01-QT.TCHC-12 

2 

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi 
tuyển dụng viên chức năm ….. chưa được 
bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch. 

BM02-QT.TCHC-12 

3 

Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào 
ngạch viên chức các thí sinh trúng tuyển 
kỳ thi tuyển dụng năm ….. 

BM03-QT.TCHC-12 

4 

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển 
kỳ thi tuyển dụng viên chức năm …..chưa 
bổ túc đầy đủ hồ sơ. 

BM04-QT.TCHC-12 

5 

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi 
tuyển dụng viên chức năm ….. chưa được 
bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch (sau 6 
tháng kể từ ngày thi) 

BM05-QT.TCHC-12 

6 

Quyết định hủy bỏ kết quả kỳ thi của thí 
sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên 
chức năm ……  

BM06-QT.TCHC-12 
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7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

7.1. Biểu mẫu  

STT Tên biểu mẫu Mã biểu mẫu Tệp đính kèm 

1 

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi 
tuyển dụng viên chức năm ….. được 
bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch. 

BM01-QT.TCHC-12 BM01-QT.TCHC-12.x
ls  

2 

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi 
tuyển dụng viên chức năm ….. chưa 
được bổ nhiệm và xếp lương vào 
ngạch. 

BM02-QT.TCHC-12 BM02-QT.TCHC-12.x
ls  

3 

Quyết định bổ nhiệm và xếp lương 
vào ngạch viên chức các thí sinh 
trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng năm 
….. 

BM03-QT.TCHC-12 BM03-QT.TCHC-12.d
oc  

4 

Thông báo danh sách thí sinh trúng 
tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức 
năm …..chưa bổ túc đầy đủ hồ sơ. 

BM04-QT.TCHC-12 BM04-QT.TCHC-12.d
oc  

5 

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi 
tuyển dụng viên chức năm ….. chưa 
được bổ nhiệm và xếp lương vào 
ngạch (sau 6 tháng kể từ ngày thi) 

BM05-QT.TCHC-12 BM05-QT.TCHC-12.x
ls  

6 

Quyết định hủy bỏ kết quả kỳ thi của 
thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển 
dụng viên chức năm ……  

BM06-QT.TCHC-12 BM06-QT.TCHC-12.d
oc  

 
7.2. Phụ lục  

 

Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày: 27/6/2014 

 


