102/SL-L004
20/5/1957
11/2008/QH12
03/6/2008

45/2010/NĐ-CP
21/4/2010

Sắc lệnh

Luật

TT

716

717

718 Nghị định

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

01/01/2009

01/7/2010

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Thời điểm
có hiệu lực

Hoạt động chữ thập đỏ

X. LĨNH VỰC PHI CHÍNH PHỦ
LUẬT, SẮC LỆNH
Ban hành Luật quy định quyền lập hội

Tên gọi của văn bản

Hết hiệu lực
một phần

Ghi chú

Phụ lục 1
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BNV ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

(Tiếp theo Công báo số 221 + 222)

Quyết định số 103/QĐ-BNV ngày 29 tháng 01 năm 2019
về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ kỳ 2014 - 2018

BỘ NỘI VỤ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

2

2

Tên loại
văn bản

2

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 14.03.2019 15:43:05 +07:00
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03/2014/TT-BNV
19/6/2014

08/2014/TT-BNV
19/9/2014

726 Thông tư

727 Thông tư

725 Thông tư

02/2013/TT-BNV
10/4/2013
03/2013/TT-BNV
16/4/2013

01/9/2013

20/02/2010

01/6/2012

01/6/2012

25/02/2011

Thời điểm
có hiệu lực

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn Nghị định số 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, 01/6/2013
hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
Hướng dẫn Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về 01/6/2013
tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số
33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
Sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV hướng dẫn 08/8/2014
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và
quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP sửa đổi
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
Về Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực 14/11/2014
thuộc Trung ương và Ban Công tác người cao tuổi
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
Tên gọi của văn bản
văn bản
03/2011/NĐ-CP
Hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ
07/01/2011
thập đỏ
30/2012/NĐ-CP
Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện
12/4/2012
33/2012/NĐ-CP
Sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ
13/4/2012
chức, hoạt động và quản lý hội
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
68/2010/QĐ-TTg
Quy định hội có tính chất đặc thù
01/11/2010
Về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các tổ
41/2013/QĐ-TTg
chức hữu nghị Việt Nam
15/7/2013

724 Thông tư

723 Quyết định

722 Quyết định

721 Nghị định

720 Nghị định

719 Nghị định

TT

Tên loại
văn bản

Hết hiệu lực
một phần

(2)

Ghi chú

3

3
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Chỉ thị

734 Thông tư
liên tịch

04/2016/TT-BNV
10/6/2016
04/2014/TTLTBVHTTDL-BNV
30/5/2014

1940/CT-TTg
31/12/2008

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn nội dung về thanh tra chuyên ngành trong
lĩnh vực tôn giáo.
Hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở
tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

Chỉ thị về nhà, đất liên quan đến tôn giáo

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
Tên gọi của văn bản
văn bản
Thông tư 02/2013/TTLT-BNV- Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người
liên tịch BLĐTBXH-BTC-BYT đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai
nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
09/7/2013
XI. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
LUẬT, PHÁP LỆNH
Tín ngưỡng, tôn giáo
Luật
02/2016/QH14
18/11/2016
NGHỊ ĐỊNH
Nghị định
162/2017/NĐQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng,
30/12/2017
tôn giáo
QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Chỉ thị
01/2005/CT-TTg
Chỉ thị về công tác đối với đạo Tin lành do Thủ tướng
04/02/2005
Chính phủ ban hành

Tên loại
văn bản

733 Thông tư

732

731

730

729

728

TT

4

15/7/2014

25/7/2016

31/12/2008

05/3/2005

01/01/2018

01/01/2018

01/9/2013

Thời điểm
có hiệu lực

4

Đã đề nghị Bộ
Tư pháp đưa vào
Danh mục trình
Thủ tướng Chính
phủ bãi bỏ

Ghi chú

4
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05/2006/NQLT-CPUBTWMTTQVN
21/4/2006
09/2008/NQLT-CPUBTWMTTQVN
17/4/2008
150/2006/NĐ-CP
12/12/2006
56/2012/NĐ-CP
16/7/2012

200/2013/NĐ-CP
26/11/2013

98/2014/NĐ-CP
24/10/2014
157/2016/NĐ-CP
24/11/2016

736 Nghị quyết
liên tịch

740 Nghị định

741 Nghị định

742 Nghị định

739 Nghị định

738 Nghị định

737 Nghị quyết
liên tịch

34/2007/UBTVQH
20/4/2007

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

735 Pháp lệnh

TT

Tên loại
văn bản

10/5/2008

16/5/2006

01/7/2007

Thời điểm
có hiệu lực

Sửa đổi Nghị định số 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn 15/01/2017
Pháp lệnh Cựu chiến binh

Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân 05/9/2012
các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp
phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước
Hướng dẫn Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách 01/02/2014
nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà
nước, quản lý kinh tế - xã hội
Về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - 10/12/2014
xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 05/01/2007
Pháp lệnh cựu chiến binh

Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16,
Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiên dân chủ ở
xã, phường, thị trấn

NGHỊ QUYẾT, NGHỊ ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”

XII. TỔNG HỢP
LUẬT, PHÁP LỆNH
Về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Tên gọi của văn bản

Hết hiệu lực
một phần

Ghi chú

5

5
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751

750

749

748

747

746

745

744

743

TT

6

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
Tên gọi của văn bản
văn bản
Nghị định
112/2017/NĐ-CP
Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên
xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến
06/10/2017
giai đoạn 1965 - 1975.
Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng
Thông tư
01/2016/TT-BNV
Hướng dẫn Nghị định số 04/2015/NĐ-CP thực hiện
dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà
13/01/2016
nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
XIII. LĨNH VỰC KHÁC
NGHỊ ĐỊNH
Nghị định
03/1999/NĐ-CP
Về việc quản lý hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực
28/01/1999
cải cách hành chính
QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Quyết định 103/2004/QĐ-TTg
Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách hành
08/6/2004
chính của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định
08/2006/QĐ-TTg
Về thành lập Vụ Pháp chế thuộc Bộ Nội vụ
10/01/2006
Quyết định
89/2009/QĐ-TTg
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
24/6/2009
chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Quyết định
08/2010/QĐ-TTg
Về ngày truyền thống của ngành Giá
05/02/2010
Quyết định
29/2018/QĐ-TTg
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
16/7/2018
Quyết định
32/2018/QĐ-TTg
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Ban Tôn giáo Chính phủ
03/8/2018

Tên loại
văn bản

20/9/2018

30/8/2018

25/3/2010

12/8/2009

05/02/2006

02/7/2004

13/02/1999

01/3/2016

20/11/2017

Thời điểm
có hiệu lực
Ghi chú

6

6
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760 Thông tư

759 Thông tư

758 Thông tư

757 Thông tư

756 Thông tư

755 Thông tư

754 Quyết định

753 Quyết định

752 Quyết định

TT

Tên loại
văn bản

06/2016/TT-BNV
24/11/2016
03/2017/TT-BNV
19/5/2017
03/2018/TT-BNV
06/3/2018

15/02/2016

15/12/2014

15/7/1999

17/8/2007

21/7/2005

04/5/2004

Thời điểm
có hiệu lực

Quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ.

23/4/2018

03/7/2017

Quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội 01/01/2017
vụ.

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
Tên gọi của văn bản
văn bản
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
23/2004/QĐ-BNV
Về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Nội vụ
07/4/2004
62/2005/QĐ-BNV
Ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Trung tâm lưu trữ tỉnh,
23/6/2005
thành phố trực thuộc Trung ương
07/2007/QĐ-BNV
Về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
13/7/2007
do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
19/1999/TT-TCCP
Hướng dẫn Nghị định số 03/1999/NĐ-CP về quản lý
30/6/1999
hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực cải cách hành
chính do Ban tổ chức, cán bộ Chính phủ ban hành
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
15/2014/TT-BNV
chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
31/10/2014
phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức
08/2015/TT-BNV
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.
28/12/2015
Ghi chú

7

7
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Tên loại
văn bản
Thời điểm
có hiệu lực

Hướng dẫn chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ
và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách
cho công tác dân quân tự vệ
16/9/2010

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 01/12/2018
trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Tên gọi của văn bản

Hướng dẫn thực hiện Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Nghị 30/12/2011
định số 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học
tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo
dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.
24/2012/TTLTQuy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và 07/12/2012
764 Thông tư
liên tịch BLĐTBXH-BNV-BTC chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình
nguyện tại xã, phường, thị trấn.
22/10/2012
30/2012/TTLTHướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định 27/01/2013
765 Thông tư
liên tịch
BLĐTBXH-BNVsố 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho
BNN&PTNT-BCT- lao động nông thôn đến năm 2020"
BTTTT
12/12/2012
Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 15/10/2013
119/2013/TTLT766 Thông tư
kinh phí hoạt động thường xuyên tổ chức thanh niên
liên tịch
BTC-BNV
xung phong từ ngân sách nhà nước.
26/8/2013

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
TT
văn bản
761 Thông tư
12/2018/TT-BNV
09/10/2018
762 Thông tư 102/2010/TTLT-BQPliên tịch BLĐTBXH-BNV-BTC
02/8/2010
50/2011/TTLT763 Thông tư
liên tịch
BGDĐT-BNV-BTC
03/11/2011

8
Ghi chú

8

8
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5

4

3

2

1

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Luật
11/2003/QH11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Thay bằng Luật tổ chức chính quyền địa
và Ủy ban nhân dân
phương năm 2015
26/11/2003
Nghị
26/2008/QH12 Về thực hiện thí điểm không tổ Luật Tổ chức chính quyền địa phương
quyết
chức Hội đồng nhân dân huyện, năm 2015 chấm dứt hiệu lực thực hiện.
15/11/2008
quận, phường
Nghị
724/2009/
Danh sách huyện, quận, phường của Luật Tổ chức chính quyền địa phương
quyết
UBTVQH12
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung năm 2015 chấm dứt hiệu lực thực hiện.
ương thực hiện thí điểm không tổ
16/01/2009
chức HĐND huyện, quận, phường
Nghị định 19/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật bầu cử đại biểu Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân năm 2003
năm 2003 đã hết hiệu lực do Luật bầu cử
10/01/2004
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân năm 2015 thay thế
Nghị định 107/2004/NĐ-CP Quy định số lượng Phó Chủ tịch và Được thay thế bằng Nghị định số 08/2016/
01/4/2004
cơ cấu thành viên UBND các cấp
NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ
quy định số lượng phó chủ tịch UBND và
quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn
nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức
thành viên UBND

Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại
STT
tháng, năm ban
văn bản
hành văn bản

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019

9

10/3/2016

01/7/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

Phụ lục 2
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BNV ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

9
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6

Nghị định 27/2009/NĐ-CP
19/3/2009

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số
107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004
quy định số lượng Phó Chủ tịch và
cơ cấu thành viên UBND các cấp

Được thay thế bằng Nghị định số 08/2016/
NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ
quy định số lượng phó chủ tịch UBND và
quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn
nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức
thành viên UBND
7 Nghị định 36/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số Được thay thế bằng Nghị định số 08/2016/
107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ
23/5/2011
Quy định số lượng Phó Chủ tịch và quy định số lượng phó chủ tịch UBND và
cơ cấu thành viên UBND các cấp
quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn
nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức
thành viên UBND
8 Thông tư 09/2017/TT-BNV Sửa đổi Thông tư số 04/2012/TT- Được bãi bỏ theo khoản 2 Điều 2 Thông
BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của
29/12/2017
động của thôn, tổ dân phố.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV
CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
9 Nghị định 162/2006/NĐ-CP Về chế độ tiền lương, chế độ trang Được thay thế bằng Nghị định số 66/2018/
28/12/2006
phục đối với cán bộ, công chức, NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ
viên chức Kiểm toán Nhà nước và quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ,
chế độ ưu tiên đối với kiểm toán công chức, viên chức và người lao động
viên nhà nước
của Kiểm toán nhà nước
10 Nghị định 32/2011/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định số 162/2006/NĐ-CP Được thay thế bằng Nghị định số 66/2018/
16/5/2011
về chế độ tiền lương, trang phục NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ
đối với cán bộ, công chức, viên quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ,
chức Kiểm toán Nhà nước và chế công chức, viên chức và người lao động
độ ưu tiên đối với kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước
nhà nước

10

10

01/7/2018

01/7/2018

20/01/2019

10/3/2016

10/3/2016
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Thông tư 09/2009/TT-BNV Ban hành chức danh, mã số các
15/10/2009
ngạch viên chức kỹ thuật y học

Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch
công chức ngành hành chính

15

414/TCCP-VC
29/5/1993

Thông tư 05/2009/TT-BNV Ban hành chức danh và mã số các
11/5/2009
ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật
an toàn lao động

Quyết
định

13

14

Quyết
định

12

Quy định việc áp dụng Luật Cán
bộ, công chức đối với chức danh
lãnh đạo, quản lý công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên do
Nhà nước làm chủ sở hữu và người
được cử làm đại diện chủ sở hữu
phần vốn của Nhà nước tại doanh
nghiệp có vốn góp của Nhà nước
174/2008/QĐ-TTg Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ
tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức
31/12/2008
danh giáo sư, phó giáo sư

11 Nghị định 66/2011/NĐ-CP
01/8/2011

Được thay thế bằng Quyết định số 37/2018/
QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn,
thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ
nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ
tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và
miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
Được thay thế bằng Thông tư số 11/2014/
TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số
ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn
nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công
chức chuyên ngành hành chính
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
35/2015/TTLT-BNV-BLĐTBXH ngày
16/9/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên
ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

11

20/11/2015

31/10/2015

01/12/2014

15/10/2018

Được thay thế bằng Nghị định số 97/2015/ 05/12/2015
NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ
về quản lý người giữ chức danh, chức vụ
tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm
giữ 100% vốn điều lệ

11
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21

20

19

18

17

16

12

Thông tư 06/2010/TT-BNV Quy định chức danh, mã số các ngạch Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
26/7/2010
viên chức Trợ giúp viên pháp lý
08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016
của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên
chức Trợ viên giúp pháp lý.
Thông tư 08/2010/TT-BNV Ban hành chức danh, mã số các Được thay thế bằng Thông tư liên tịch
25/8/2010
ngạch viên chức công tác xã hội
số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày
19/8/2015 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội, Bộ Nội vụ quy định mã số
và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên
chức chuyên ngành công tác xã hội.
Thông tư 10/2010/TT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp Được thay thế bằng khoản 3 Điều 14
28/10/2010
vụ ngạch công chức chấp hành viên Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày
05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy
và thư ký thi hành án dân sự
định chức danh, mã số ngạch và tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức
chuyên ngành Thi hành án dân sự
Thông tư 06/2011/TT-BNV Về chức danh, mã số ngạch viên Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
01/3/2011
chức hộ sinh
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
Thông tư 12/2011/TT-BNV Về chức danh, mã số ngạch viên Được thay thế bằng Thông tư số 08/2016/
01/10/2011
chức dân số
TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016 ban hành
Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số
Thông tư 02/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch, Được thay thế bằng Thông tư số 07/2015/
01/4/2014
tiêu chuẩn ngạch công chức kiểm TT-BNV ngày 11/12/2015 quy định chức
ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư. danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ
chuyên môn các ngạch công chức chuyên
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

12

24/01/2016

01/6/2016

20/11/2015

22/5/2017

04/10/2015

08/8/2016
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Quyết
định

Quyết
định

Quyết
định

Quyết
định

25

26

27

61/2005/QĐ-BNV Ban hành tạm thời chức danh và
mã số ngạch một số ngạch viên
15/06/2005
chức ngành giáo dục và đào tạo,
văn hóa - thông tin

41/2005/QĐ-BNV Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng
22/4/2005

28/2005/QĐ-BNV Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế công cộng
25/02/2005

64/2005/QĐ-BNV Bổ sung chức danh và mã số ngạch
nhân viên kiểm soát thị trường
29/6/2005

Thông tư 02/2015/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và
tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các
06/3/2015
ngạch công chức quản lý thị trường.
Quyết 77/2004/QĐ-BNV Ban hành mã số các ngạch công
định
chức chuyên ngành quản lý thị
03/11/2004
trường và một số ngạch viên chức
văn hóa - thông tin

24

23

22

Được thay thế bằng Thông tư số 09/2018/
TT-BNV ngày 13/9/2018 quy định mã số
ngạch công chức quản lý thị trường..
Được bãi bỏ theo quy định tại điểm b
khoản 2 Điều 10 Thông tư số 02/2015/TTBNV ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch
và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các
ngạch công chức quản lý thị trường
Được bãi bỏ theo quy định tại điểm b
khoản 2 Điều 10 Thông tư số 02/2015/TTBNV ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch
và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các
ngạch công chức quản lý thị trường
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp y tế công cộng
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
Chức danh, mã số ngạch quy định tại
Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV đã được
thay thế bằng các Thông tư liên tịch giữa
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với Bộ
Nội vụ; Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ
Nội vụ
13

Được quy
định tại các
văn bản có
liên quan

20/11/2015

16/7/2015

01/5/2015

01/5/2015

01/11/2018

13
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33

32

31

30

29

28

14

09/2006/QĐ-BNV Ban hành chức danh, mã số và tiêu Được thay thế bằng Thông tư số 07/2015/
chuẩn nghiệp vụ các ngạch công TT-BNV ngày 11/12/2015 quy định chức
05/10/2006
danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ
chức ngành kiểm lâm
chuyên môn các ngạch công chức chuyên
ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Quyết 11/2006/QĐ-BNV Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các Được thay thế bằng Thông tư liên tịch
định
ngạch viên chức ngành Khoa học số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày
05/10/2006
01/10/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn
và Công nghệ
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên
ngành Khoa học và Công nghệ
Quyết 01/2007/QĐ-BNV Ban hành tiêu chuẩn ngạch Thẩm Được thay thế bằng Thông tư số 03/2017/
định
tra viên, Thẩm tra viên chính, TT-BTP ngày 05/4/2017 quy định chức
17/01/2007
Thẩm tra viên cao cấp thi hành án danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp
vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi
dân sự
hành án dân sự
Quyết 02/2007/QĐ-BNV Ban hành mã số ngạch Thẩm tra Được thay thế bằng Thông tư số 03/2017/
định
01/02/2007
viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm TT-BTP ngày 05/4/2017 quy định chức
tra viên cao cấp thi hành án dân sự danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp
vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi
hành án dân sự
Quyết 01/2008/QĐ-BNV Về việc ban hành chức danh và mã Chức danh, mã số các ngạch viên chức
định
số các ngạch viên chức ngành Tài ngành tài nguyên và môi trường được quy
04/8/2008
định tại các Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài
nguyên và môi trường
nguyên và Môi trường với Bộ Nội vụ
Thông tư 50/2005/TTLT- Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
liên tịch
BTC-BNV
tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013
xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục
15/6/2005
kế toán trong các đơn vị kế toán bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn
thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách

Quyết
định

14

Theo các
Thông tư
liên tịch
liên quan
01/01/2014

22/5/2017

22/5/2017

01/12/2014

24/01/2016

14
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163/2010/TTLTBTC-BNV
20/10/2010

23/2011/TTLTBTP-BNV
08/12/2011

163/2013/TTLTBTC-BNV
15/11/2013

Thông tư
liên tịch

Thông tư
liên tịch

Thông tư
liên tịch

Luật

35

36

37

38

32/2001/QH10
25/12/2001

114/2005/TTLTBQP-BNV
01/8/2005

Thông tư
liên tịch

34

nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách
kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh
vực kế toán nhà nước
Hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với Được thay thế bằng Thông tư số 86/2016/
quân nhân, công nhân viên chức TT-BQP ngày 20/6/2016 của Bộ Quốc
quốc phòng hy sinh, từ trần.
phòng Quy định và hướng dẫn tổ chức lễ
tang đối với quân nhân, công nhân, viên
chức quốc phòng; người làm công tác cơ
yếu do Bộ Quốc phòng quản lý
Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, Thay thế bằng Thông tư số 228/2016/TT-BTC
nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế
tuyển và phí dự thi nâng ngạch độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển
công chức, viên chức.
dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công
chức, viên chức.
Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
và xếp lương đối với viên chức trợ 08/2016/TTLT-BTP-BNV quy định mã
giúp pháp lý.
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên
chức Trợ viên giúp pháp lý
Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, Được thay thế bằng Thông tư số 04/2018/
thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ trưởng
trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp Bộ Nội vụ về hướng dẫn thẩm quyền, thủ
phụ cấp trách nhiệm công việc kế tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm,
toán trưởng, phụ trách kế toán thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc
trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở đơn
kế toán nhà nước
vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
TỐ CHỨC - BIÊN CHẾ
Thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ
Luật Tổ chức Chính phủ
năm 2015
15

01/01/2016

15/5/2018

08/8/2016

01/01/2017

05/8/2016

15
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39 Nghị định 115/2005/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu Được thay thế bằng Nghị định số 54/2016/
05/9/2005
trách nhiệm của tổ chức khoa học NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ
và công nghệ công lập
Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa
học và công nghệ công lập.
40 Nghị định 43/2006/NĐ-CP Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách Được thay thế bằng Nghị định số 16/2015/
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
25/4/2006
bộ máy, biên chế và tài chính đối với quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự
đơn vị sự nghiệp công lập
nghiệp công lập
41 Nghị định 83/2006/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục thành Được thay thế bằng Nghị định số
17/8/2006
lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của
chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức
lại, giải thể tổ chức hành chính
42 Nghị định 01/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, Được thay thế bằng Nghị định số
03/01/2008
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
thôn
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
43 Nghị định 13/2008/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan Được thay thế bằng Nghị định số 24/2014/
04/02/2008
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ
dân tỉnh, thành phố trực thuộc quy định về tổ chức các cơ quan chuyên
Trung ương
môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương
44 Nghị định 14/2008/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan Được thay thế bằng Nghị định số 37/2014/
04/02/2008
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ
dân huyện, quận, thị xã, thành phố quy định về tổ chức các cơ quan chuyên
thuộc tỉnh
môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh

16
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20/6/2014

20/5/2014

15/01/2014

10/01/2019

06/4/2015

01/8/2016
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50 Nghị định 16/2009/NĐ-CP
16/02/2009

49 Nghị định 94/2008/NĐ-CP
22/8/2008

48 Nghị định 79/2008/NĐ-CP
18/7/2008

47 Nghị định 37/2008/NĐ-CP
01/4/2008

46 Nghị định 32/2008/NĐ-CP
19/3/2008

45 Nghị định 18/2008/NĐ-CP
04/02/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, Được thay thế bằng Nghị định số 02/2018/
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ
Đài truyền hình Việt Nam
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình
Việt Nam
Quy định chức năng, nhiệm vụ, Được thay thế bằng Nghị định số 69/2017/
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy
Bộ Giáo dục và Đào tạo
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy định chức năng, nhiệm vụ, Được thay thế bằng Nghị định số 18/2018/
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ
ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
Minh
và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý lăng
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Quy định hệ thống tổ chức quản lý, Được thay thế bằng Nghị định số
thanh tra và kiểm nghiệm về vệ 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của
sinh an toàn thực phẩm
Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của
Thanh tra y tế
Quy định chức năng, nhiệm vụ, Được thay thế bằng Nghị định số 01/2016/
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NĐ-CP ngày 17/01/2014 Quy định chức
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Nghị định Được thay thế bằng Nghị định số 24/2014/
số 13/2008/NĐ-CP quy định tổ NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ
chức các cơ quan chuyên môn quy định về tổ chức các cơ quan chuyên
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương
phố trực thuộc Trung ương
17

20/5/2014

05/3/2014

27/02/2014

02/02/2018

25/5/2017

04/01/2018
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Quyết
định

56

18

40/2005/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng quốc Được thay thế bằng Quyết định số 10/6/2014
1037/QĐ-TTg ngày 10/6/2016 của Thủ
gia về bảo hộ lao động
28/02/2005
tướng Chính phủ thành lập Hội đồng
Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

141/2004/QĐ-TTg Về việc thành lập Ủy ban Quốc gia Được thay thế bằng Quyết định số 25/01/2014
197/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ
05/8/2004
về người cao tuổi Việt Nam.
tướng Chính phủ về kiện toàn Ủy ban
Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Quy định chức năng, nhiệm vụ, Được thay thế bằng Nghị định số 34/2017/ 03/4/2017
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
Bộ Nội vụ
và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

54 Nghị định 58/2014/NĐ-CP
16/6/2014

Quyết
định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, Được thay thế bằng Nghị định số 58/2014/ 05/8/2014
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
Bộ Nội vụ
và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

53 Nghị định 61/2012/NĐ-CP
10/8/2012

55

Quy định chức năng, nhiệm vụ, Được thay thế bằng Nghị định số 15/10/2016
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
Bộ, cơ quan ngang Bộ
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ
quan ngang Bộ

52 Nghị định 36/2012/NĐ-CP
18/4/2012

Được thay thế bằng Nghị định số 37/2014/ 20/6/2014
NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy
định về tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh

Sửa đổi Nghị định số 14/2008/NĐ-CP
quy định tổ chức các cơ quan
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân
dân huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh

51 Nghị định 12/2010/NĐ-CP
26/02/2010

18
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42/2007/QĐ-TTg Về việc thành lập và quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
29/3/2007
cấu tổ chức của Ban quản lý đầu tư
và phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh
Kiên Giang
174/2007/QĐ-TTg Về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Được thay thế bằng Quyết định số 23/4/2014
về hợp tác kinh tế quốc tế
596/QĐ-TTg ngày 23/4/2014 về thành lập
19/11/2007
Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế
76/2009/QĐ-TTg Về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Được bãi bỏ tại Nghị định số 30/2017/ 05/5/2017
11/5/2009
Tìm kiếm cứu nạn và hệ thống tổ NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ
chức tìm kiếm cứu nạn của các bộ, quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự
cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
ngành trung ương và địa phương.
57/2011/QĐ-TTg Về việc kiện toàn Ủy ban an toàn Được thay thế bằng Quyết định số 10/8/2017
giao thông quốc gia và Ban an toàn 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ
18/10/2011
giao thông tỉnh, thành phố trực tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động
thuộc Trung ương
của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương

Quyết
định

Quyết
định

Quyết
định

Quyết
định

Quyết
định

58

59

60

61

62
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72/2005/QĐ-TTg Thành lập và quy định chức năng,
05/4/2005
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức của Ban Quản lý Khu kinh tế
Dung Quất.
114/2005/QĐ-TTg Thành lập và ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt động của mạng lưới
26/5/2005
cơ quan Thông báo và Điểm hỏi
đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ
thuật trong thương mại.

Quyết
định

57

Được thay thế bằng Quyết định số 04/10/2016
1915/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 về thành
lập Khu kinh tế Dung Quất và các Khu
công nghiệp Quảng Ngãi
Được thay thế bằng Quyết định số 10/01/2018
46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của
Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tổ chức
và hoạt động của Mạng lưới cơ quan
thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về
hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Được thay thế bằng Quyết định số 14/9/2015
1588/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ
tướng Chính phủ về thành lập Ban quản lý
Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

19
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Thông tư 04/2008/TT-BNV Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
04/6/2008
Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Thông tư 06/2008/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Mục II,
Phần I Thông tư số 04/2008/TT21/8/2008
BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội
vụ về chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội
vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Thông tư 01/2010/TT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức và biên chế của
16/4/2010
Ban Thi đua - Khen thưởng trực
thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.

Thông tư 04/2010/TT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức và biên chế của
20/5/2010
Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương

63

64

65

66

20
Được thay thế bằng Thông tư số 15/2014/
TT-BNV ngày 31/10/2015 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh
Được thay thế bằng Thông tư số 15/2014/
TT-BNV ngày 31/10/2015 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh
Được thay thế bằng Thông tư số 15/2014/
TT-BNVngày 31/10/2015 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh
Được thay thế bằng Thông tư số 15/2014/
TT-BNV ngày 31/10/2015 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành

20

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

15/12/2014
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Thông tư
liên tịch

Thông tư
liên tịch

Thông tư
liên tịch

69

70

71

22/2007/TTLTBNN-BNV
27/3/2007

35/2006/TTLTBGDĐT-BNV
23/8/2006

03/2006/TTLTBTC-BNV
17/01/2006

Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địa
phương.

Hướng dẫn Nghị định số 130/2005/
NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về sử dụng biên
chế và kinh phí quản lý hành chính
đối với các cơ quan nhà nước.
Hướng dẫn định mức biên chế viên
chức ở các cơ sở giáo dục phổ
thông công lập.

Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn,
tổ chức và biên chế của Thanh tra
xây dựng ở địa phương.

Thông tư
liên tịch

68

10/2005/TTLTBXD-BNV
22/6/2005

Thông tư 04/2011/TT-BNV Hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ
10/02/2011
chức và biên chế của Sở Nội vụ,
Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, huyện về công tác
thanh niên.

67

phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh
Được thay thế bằng Thông tư số 15/2014/
TT-BNV ngày 31/10/2015 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/5/2014
hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở
Xây dựng
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014
về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối
với các cơ quan nhà nước
Được thay thế bằng Thông tư số 16/2017/
TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 hướng dẫn danh
mục khung vị trí việc làm và định mức số
lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục
phổ thông công lập
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch
số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày
25/3/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm
21

11/5/2015

28/8/2017

18/7/2014

01/7/2014

15/12/2014
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Thông tư
liên tịch

Thông tư
liên tịch

Thông tư
liên tịch

Thông tư
liên tịch

72

73

74

75

22

61/2008/TTLTBNN-BNV
15/5/2008

03/2008/TTLTBYT-BNV
25/4/2008

71/2007/TTLTBGDĐT-BNV
28/11/2007

71/2007/TTLTBTC-BNV
26/6/2007

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và
nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy
ban nhân dân cấp xã về nông
nghiệp và phát triển nông thôn.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Hướng dẫn định mức biên chế sự
nghiệp trong các cơ sở giáo dục
mầm non công lập.

Hướng dẫn chế độ tự chủ, tự chịu
trách nhiệm về sử dụng biên chế và
kinh phí quản lý hành chính đối với
các cơ quan nhà nước.

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ
quan chuyên môn về nông nghiệp và phát
triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, cấp huyện
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014
về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối
với các cơ quan nhà nước
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015
quy định về danh mục khung vị trí việc
làm và định mức số lượng người làm việc
trong các cơ sở giáo dục mầm non
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc
Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch
số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày
25/3/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ
quan chuyên môn về nông nghiệp và phát
triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, cấp huyện
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Thông tư
liên tịch

79

03/2008/TTLTBTTTT-BNV
30/6/2008

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Thông tin và Truyền thông
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,
Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc
Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Cơ quan chuyên môn về khoa học
và công nghệ thuộc Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Thông tư
liên tịch

78

05/2008/TTLTBKHCN-BNV
18/6/2008

Thông tư 43/2008/TTLT- Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
liên tịch BVHTTDL-BNV quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
06/6/2008
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,
phòng văn hóa và thông tin thuộc
Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ
quan chuyên môn về công thương
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,
cấp huyện.

77

07/2008/TTLTBCT-BNV
28/5/2008

Thông tư
liên tịch

76
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015
hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan
chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch
số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày
14/9/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch
số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày
15/10/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan
chuyên môn về khoa học và công nghệ
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch
số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày
10/3/2016 hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc
Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
thành phố trực thuộc tỉnh
23
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Thông tư
liên tịch

Thông tư
liên tịch

82

83

20/2008/TTLTBXD-BNV
16/12/2008

12/2008/TTLTBGTVT-BNV
05/12/2008

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ
quan chuyên môn về giao thông
vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh, cấp huyện.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ
quan chuyên môn về tài nguyên và
môi trường thuộc Ủy ban nhân dân
các cấp.

Thông tư
liên tịch

81

03/2008/TTLTBTNMT-BNV
15/7/2008

Thông tư 10/2008/TTLT- Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
liên tịch BLĐTBXH-BNV quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
10/7/2008
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và
nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy
ban nhân dân cấp xã về lao động,
người có công và xã hội.

80

24
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch
số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày
02/10/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, Phòng Lao động - Thương
binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên
và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và
Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc
Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên
môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
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Thông tư
liên tịch

Thông tư
liên tịch

Thông tư
liên tịch

84

85

86

90/2009/TTLTBTC-BNV
06/5/2009

01/2009/TTLTBTP-BNV
28/4/2009

475/2009/TTLTTTCP-BNV
13/3/2009

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ
quan chuyên môn về lĩnh vực tài
chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh, cấp huyện.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Thanh tra tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, Thanh tra
huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh.
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy
ban nhân dân cấp huyện và Công
tác tư pháp của Ủy ban nhân dân
cấp xã.

nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và
nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban
nhân dân cấp xã về các lĩnh vực
quản lý nhà nước thuộc ngành xây
dựng.

25

hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên
môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân
dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước
thuộc ngành xây dựng
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 01/11/2014
03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh
tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 15/02/2015
23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 15/02/2016
220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương và Phòng Tài
chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
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Thông tư 31/2009/TTLT- Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
liên tịch BNNPTNT-BNV quyền hạn, tổ chức và biên chế của
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông
05/6/2009
lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn.

Thông tư
liên tịch

90

05/2009/TTLTBKHĐT-BNV
05/8/2009

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ
quan chuyên môn về lĩnh vực kế
hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất
lượng thuộc Sở Khoa học và Công
nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương.

89

14/2009/TTLTBKHCN-BNV
28/5/2009

Thông tư
liên tịch

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh.

88

02/2009/TTLTBNG-BNV
27/5/2009

Thông tư
liên tịch

87

26
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ
thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch
số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày
15/10/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ
quan chuyên môn về khoa học và công
nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp
huyện
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch
số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày
25/3/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ
quan chuyên môn về nông nghiệp và phát
triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, cấp huyện
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch
số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày
11/12/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy
ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh
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Thông tư
liên tịch

Thông tư
liên tịch

93

94

05/2010/TTLTBTNMT-BNVBTC
15/3/2010

04/2010/TTLTBTNMT-BNV
02/02/2010

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và
cơ chế tài chính của Văn phòng
đăng ký quyền sử dụng đất.

Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn,
tổ chức, biên chế của Sở Tài
nguyên và Môi trường thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương; Phòng Tài
nguyên và Môi trường thuộc Ủy
ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh về công tác
định giá đất.

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và
cơ chế tài chính của Tổ chức phát
triển quỹ đất.

Thông tư
liên tịch

92

01/2010/TTLTBTNMT-BNVBTC
08/01/2010

Thông tư 32/2009/TTLT- Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn,
liên tịch BLĐTBXH-BNV cơ cấu tổ chức và định mức cán bộ,
nhân viên của Cơ sở bảo trợ xã hội
21/9/2009
công lập.

91

27

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 19/5/2015
15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày
04/4/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế
hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai
trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch 20/11/2014
số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày
28/8/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 19/5/2015
16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày
04/4/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế
hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất
trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Được thay thế bằng Thông tư số 33/2017/ 12/02/2018
TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 về hướng
dẫn cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên
và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại
cơ sở trợ giúp xã hội
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Thông tư
liên tịch

Thông tư
liên tịch

Thông tư
liên tịch

Thông tư
liên tịch

95

96

97

98

28

02/2011/TTLTVPCP-BNV
28/01/2011

26/2010/TTLTBTNMT-BNV
05/11/2010

04/2010/TTLTUBDT-BNV
17/9/2010

11/2010/TTLTBTP-BNV
17/6/2010

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức và biên chế của
Chi Cục biển và hải đảo trực thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ
quan chuyên môn về công tác dân
tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh, cấp huyện.

Hướng dẫn quyền tự chủ, tự chịu
trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,
tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý
và sử dụng viên chức đối với các
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
ngành Tư pháp.

28

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 15/12/2015
01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch 20/11/2014
số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày
28/8/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 15/02/2015
07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22/12/2014
hướng dẫn chức năng, nhiêm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên
môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2018/TT-BTP 20/3/2018
ngày 02/02/2018 về bãi bỏ văn bản quy
phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp
ban hành, liên tịch ban hành

28
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Thông tư
liên tịch

07/2011/TTLTBTNMT-BNV
30/01/2011

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên
chế của Trung tâm Công nghệ
thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên
và Môi trường.

18/2011/TTLTBTP-BNV
19/10/2011

47/2011/TTLTBGDĐT-BNV
19/10/2011

101 Thông tư
liên tịch

102 Thông tư
liên tịch

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và
biên chế của Sở Giáo dục và Đào
tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương,

Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn,
tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và
Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân
dân cấp huyện về bồi thường nhà
nước.

100 Thông tư 37/2011/TTLT- Về hướng dẫn chức năng, nhiệm
liên tịch BNNPTNT-BNV vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của chi cục thú y trực thuộc Sở
23/5/2011
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn.

99
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch
số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày
28/8/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch
số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày
25/3/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ
quan chuyên môn về nông nghiệp và phát
triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, cấp huyện
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch
số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày
29/5/2015 Hướng dẫn về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban
29

12/7/2015

15/02/2015

11/5/2015

20/11/2014
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106 Nghị định 17/2015/NĐ-CP
14/02/2015

105 Nghị định 66/2013/NĐ-CP
27/6/2013

104 Nghị định 51/2013/NĐ-CP
14/5/2013

103 Nghị định 67/2010/NĐ-CP
15/6/2010

30
Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị ương, phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy
xã, thành phố thuộc tỉnh.
ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh
TIỀN LƯƠNG
Về chế độ, chính sách đối với cán Được thay thế bằng Nghị định số
bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 quy định
nhiệm giữ các chức vụ, chức danh chế độ, chính sách đối với cán bộ không
theo nhiệm kỳ trong cơ quan của đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm
Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ
trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt
nước, tổ chức chính trị - xã hội
Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Quy định chế độ tiền lương, thù Được thay thế bằng Nghị định số
lao, tiền thưởng đối với Chủ tịch và 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của
thành viên Hội đồng thành viên Chính phủ Quy định tiền lương, thù lao,
hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát tiền thưởng đối với người quản lý công ty
viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, trách nhiệm hữu hạn một thành viên do
Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
đốc, Kế toán trưởng trong công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành
viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Quy định mức lương cơ sở đối với Được thay thế bằng Nghị định số 47/2016/
cán bộ, công, viên chức và lực NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ
lượng vũ trang
quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ,
công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Quy định tiền lương tăng thêm đối Được thay thế bằng Nghị định số
với cán bộ, công chức, viên chức 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của
và người hưởng lương trong lực Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối
lượng vũ trang có hệ số lương từ với cán bộ, công chức, viên chức và lực
2,34 trở xuống
lượng vũ trang

30

15/7/2016

15/7/2016

01/8/2016

01/5/2015
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Quyết
định

Quyết
định

110

111

34/2012/QĐ-TTg
08/8/2012

74/2009/QĐ-TTg
07/5/2009

180/2006/QĐ-TTg
09/8/2006

112 Thông tư 118/2005/TT-BNV
09/11/2005

Quyết
định

109

108 Nghị định 47/2017/NĐ-CP
24/4/2017

107 Nghị định 47/2016/NĐ-CP
26/5/2016

Quy định mức lương cơ sở đối với Được thay thế bằng Nghị định số 47/2017/
cán bộ, công chức, viên chức và NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ
quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ,
lực lượng vũ trang
công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Quy định mức lương cơ sở đối với Được thay thế bằng Nghị định số 72/2018/
cán bộ, công chức, viên chức và NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định về mức
lực lượng vũ trang
lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,
viên chức và lực lượng vũ trang
Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề Được thay thế bằng Quyết định số
và bồi dưỡng đối với lao động biểu 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ
diễn nghệ thuật ngành văn hóa - tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi
nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với
thông tin
người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật
biểu diễn
Về chế độ bồi dưỡng giám định tư Được thay thế bằng Quyết định số 01/2014/
pháp
QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng
Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định
tư pháp.
Về quy định hệ số điều chỉnh tiền Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 6
lương tối thiểu tăng thêm so với Quyết định số 34/2012/QĐ-TTg
mức lương tối thiểu chung đối với
công chức, viên chức và người lao
động làm việc tại Ban Quản lý khu
công nghiệp cao Hòa Lạc
Hướng dẫn Nghị quyết số 16/2000/ Hết hiệu lực vì Nghị quyết số 09/2003/
NQ-CP và Nghị quyết số 09/2003/ NQ-CP ngày 28/7/2003 và Nghị quyết số
NQ-CP về việc tính trợ cấp thôi 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của
việc đối với người thôi việc do tinh Chính phủ là văn bản được hướng dẫn đã
hết hiệu lực (Theo Khoản 4 Điều 154 Luật
giản biên chế
31

01/7/2016

31/12/2015

15/3/2014

05/7/2015

01/7/2018

01/7/2017
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116 Thông tư 02/2017/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ
sở đối với đối tượng hưởng lương,
12/5/2017
phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự
nghiệp công lập của Đảng, Nhà
nước, tổ chức chính trị - xã hội và
hội.

115 Thông tư 05/2016/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ
sở đối với đối tượng hưởng lương,
10/6/2016
phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự
nghiệp công lập của Đảng, Nhà
nước, tổ chức chính trị - xã hội và
hội.

114 Thông tư 01/2015/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức
trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng
13/02/2015
01 năm 2015 đối với cán bộ xã đã
nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP
và Quyết định số 111-HĐBT.

113 Thông tư 07/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ
31/7/2013
sở đối với đối tượng hưởng lương,
phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự
nghiệp công lập của Đảng, Nhà
nước, tổ chức chính trị - xã hội và
hội có tính chất đặc thù.

32
ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2015 và Khoản 2 Điều 38 Nghị định số
34/2016/NĐ-CP)
Được thay thế bằng Thông tư số 05/2016/
TT-BNV ngày 10/6/2016 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức
lương cơ sở đối với đối tượng hưởng
lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự
nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ
chức chính trị - xã hội và hội
Được thay thế bằng Thông tư số 04/2017/
TT-BNV ngày 17/7/2017 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp
hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017
đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết
định số 130-CP và 111-HĐBT
Được thay thế bằng Thông tư số 02/2017/
TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức
lương cơ sở đối với đối tượng hưởng
lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự
nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ
chức chính trị - xã hội và hội
Được thay thế bằng Thông tư số 06/2018/
TT-BNV ngày 31/5/2018 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức
lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng
lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,
đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà
nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

32

15/7/2018

01/7/2017

01/9/2017

01/8/2016
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21/TT-LB năm
1995
19/08/1995

119 Thông tư
liên tịch

Hướng dẫn tạm thời chế độ tiền
lương mới đối với cán bộ, nhân
viên ngành Cơ yếu.

Triển khai Nghị định số 26/CP về
chuyển giao nhiệm vụ quản lý chế
độ chính sách tiền lương công chức,
viên chức thuộc cơ quan quản lý Nhà
nước và các tổ chức sự nghiệp, tổ
chức xã hội từ Bộ LĐTBXH sang
Ban TCCB Chính phủ.
120 Thông tư 79/2004/TTLT- Hướng dẫn Nghị định số 102/2004/
liên tịch BNV-BLĐTBXH- NĐ-CP thi hành Pháp lệnh Cơ yếu
về chế độ, chính sách đối với người
BTC
làm công tác cơ yếu nghỉ hưu,
04/11/2004
chuyển ngành, thôi việc hoặc
chuyển sang làm công tác khác
trong tổ
121 Thông tư 24/2005/TTLT- Hướng dẫn chế độ tiền lương đối
với người làm việc trong tổ chức
liên tịch
BNV-BTC
cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ
18/02/2005

10/LB-TT năm
1994
30/3/1994

118 Thông tư
liên Bộ

117 Thông tư 04/2017/TT-BNV Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp
hàng tháng từ ngày 01 tháng 7
17/7/2017
năm 2017 đối với cán bộ xã đã
nghỉ việc theo Quyết định số 130CP và 111-HĐBT.

33

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 19/4/2014
11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC
ngày 05/3/2014 hướng dẫn thực hiện chế độ,
chính sách đối với người làm công tác cơ
yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy
sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công
tác khác trong tổ chức cơ yếu.
Được thay thế bằng Thông tư số 07/2017/ 01/12/2017
TT-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ

Được thay thế bằng Thông tư số 08/2018/ 15/8/2018
TT-BNV ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh
mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7
năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
theo Quyết định số 130-CP và 111-HĐBT
Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định 30/9/2015
số 1395/QĐ-LĐTBXH năm 2015 công bố
kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2015
Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định 30/9/2015
số 1395/QĐ-LĐTBXH năm 2015 công bố
kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2015
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128/2005/TTLTBNV-BTCBLĐTBXH
02/12/2005

01/2006/TTLTBTP-BNV-BTC
23/5/2006

94/2006/TTLTBVHTT-BNVBTC
01/12/2006

01/2007/TTLTBNV-BTC
26/4/2007

122 Thông tư
liên tịch

123 Thông tư
liên tịch

124 Thông tư
liên tịch

125 Thông tư
liên tịch

34
nguồn kinh phí thuộc ngân sách tiền lương đối với người làm việc trong tổ
Nhà nước
chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ
ngân sách nhà nước.
Hướng dẫn Nghị định số 211/2004/ - Căn cứ pháp lý ban hành Thông tư liên
NĐ-CP thi hành Pháp lệnh Cơ yếu tịch là Nghị định số 211/2004/NĐ-CP
về tiêu chuẩn trang phục, chế độ ngày 22/12/2004 quy định chi tiết thi hành
nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao một số điều của Pháp lệnh cơ yếu về tiêu
động công ích hàng năm đối với chuẩn trang phục; chế độ nghỉ và thực
người đang làm công tác cơ yếu.
hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm
đối với người đang làm công tác cơ yếu
hết hiệu lực thi hành
- Chế độ, chính sách đối với người làm
công tác cơ yếu được thực hiện theo quy
định tại Nghị định số 32/203/NĐ-CP ngày
16/4/2013
Hướng dẫn Quyết định số 233/2005/ Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6
QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách Điều 1 Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày
nhiệm theo nghề đối với Chấp hành 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
viên và Công chứng viên.
Hướng dẫn Quyết định số Được công bố hết hiệu lực theo Quyết định
180/2006/QĐ-TTg về chế độ phụ số 356/QĐ-BVHTTDL ngày 26/01/2016
cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng công bố Danh mục Văn bản quy phạm
đối với lao động biểu diễn nghệ pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một
thuật ngành Văn hóa - Thông tin.
phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông tư liên tịch hướng dẫn chế Nội dung đã được quy định tại Nghị quyết
độ tiền lương đối với cán bộ, công số 325/2016/UBTVQH14 ngày 29/12/2016
chức, viên chức kiểm toán nhà quy định chế độ đối với cán bộ, công chức
kiểm toán nhà nước và Nghị định số
nước
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01/7/2018

31/12/2015

20/3/2018

01/6/2013
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Hướng dẫn Quyết định số 77/2008/
QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi
theo nghề dự trữ quốc gia.

69/2008/TTLTBTC-BNV
23/7/2008

09/2008/TTLTBTP-BNV-BTC
27/11/2008

19/2009/TTLTBTC-BNV
02/02/2009

127 Thông tư
liên tịch

128 Thông tư
liên tịch

129 Thông tư
liên tịch

Hướng dẫn Quyết định số 86/2007/
QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách
nhiệm theo nghề đối với thẩm tra
viên thi hành án dân sự.
Hướng dẫn chế độ thu nộp thuế thu
nhập cá nhân đối với người làm
việc trong tổ chức cơ yếu.

Hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với
cán bộ, viên chức làm việc tại các
cơ sở quản lý người nghiện ma túy,
người bán dâm và người sau cai
nghiện ma túy.

126 Thông tư 13/2007/TTLTliên tịch BLĐTBXH-BNVBTC
20/8/2007

66/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 quy định
về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động của
kiểm toán nhà nước
Được thay thế tại Thông tư số 05/2016/
TT-BLĐTBXH ngày 28/4/2016 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn Nghị định số 26/2016/NĐ-CP
quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với
công chức, viên chức và người lao động
làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện,
người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ
giúp xã hội công lập.
Được thay thế theo quy định tại khoản 3
Điều 8 Thông tư số 33/2014/TT-BTC ngày
14/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm
niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người
làm công tác dự trữ quốc gia.
Được bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số
01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp về bãi bỏ văn bản quy
phạm pháp luật.
Được thay thế tại Thông tư liên tịch số
212/2013/TTLT-BTC-BQP ngày 30/12/2013
hướng dẫn thu nộp thuế thu nhập cá nhân
đối với sỹ quan, quân nhân chuyên
nghiệp, cán bộ, công, viên chức và nhân
viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng
35

12/02/2014

20/3/2018

01/5/2014

15/6/2016
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04/2010/TTLTBNV-BTC
07/6/2010

09/2013/TTLTBGDĐT-BTCBNV
11/3/2013

03/2013/TTLTBNV-BTC
31/7/2013

131 Thông tư
liên tịch

132 Thông tư
liên tịch

133 Thông tư
liên tịch

134 Nghị định 50/2006/NĐ-CP
19/5/2006

09/2010/TTLTBTP-BTC-BNV
04/5/2010

130 Thông tư
liên tịch

36
Hướng dẫn Quyết định số 74/2009/ Được bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số
QĐ-TTg quy định về chế độ bồi 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ
dưỡng giám định tư pháp.
trưởng Bộ Tư pháp về bãi bỏ văn bản quy
phạm pháp luật.
Hướng dẫn Nghị định số 01/2009/ Được thay thế theo quy định tại điểm a
NĐ-CP quy định tiêu chuẩn vật khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số
ngày
chất hậu cần đối với người đang 08/2014/TTLT-BQP-BTC-BYT
14/02/2014 hướng dẫn thực hiện tiêu
làm công tác cơ yếu
chuẩn vật chất hậu cần và chế độ chăm
sóc y tế đối với người làm công tác cơ yếu
Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn Nội dung được thay thế tại Nghị định số
trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 quy định
sách đối với giáo viên mầm non tại chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em
Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg quy mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên
định chính sách phát triển giáo dục mầm non
mầm non giai đoạn 2011 - 2015
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh Được thay thế bằng Thông tư số 01/2015/
mức trợ cấp hàng tháng đối với cán TT-BNV ngày 13/02/2015 của Bộ trưởng
bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định Bộ Nội hướng dẫn thực hiện điều chỉnh
số 130-CP và 111-HĐBT
mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01
năm 2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
theo Quyết định số 130-CP và Quyết định
số 111-HĐBT
THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Quy định mẫu Huân chương, Huy Được thay thế bằng Nghị định số 85/2014/
chương, Huy hiệu, Bằng Huân NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ
chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi quy định mẫu huân chương, huy chương,
huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng,
đua, Bằng khen, Giấy khen
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01/11/2014

01/4/2015

20/02/2018

01/4/2014

20/3/2018
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Hướng dẫn Luật Thi đua, Khen
thưởng và Luật sửa đổi Luật Thi
đua, Khen thưởng

37

Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15
tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng
137 Nghị định 65/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thi đua, khen Được thay thế bằng Nghị định số 91/2017/ 31/7/2017
thưởng sửa đổi năm 2013
NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ
01/7/2014
quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Thi đua, khen thưởng
138
Quyết
59/2009/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, Được thay thế bằng Quyết định số 01/4/2015
định
16/4/2009
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 05/2015/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của
Ban thi đua - Khen thưởng Trung Thủ tướng Chính phủ Quy định chức
ương
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Ban Thi đua - Khen thưởng
Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ
139
Quyết
05/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, Được thay thế bằng Quyết định số 30/8/2018
định
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 29/2018/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 quy
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
ương trực thuộc Bộ Nội vụ
và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen
thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ
do Thủ tướng Chính phủ ban hành

136 Nghị định 39/2012/NĐ-CP
24/7/2012

135 Nghị định 42/2010/NĐ-CP
15/4/2010

khung, hộp, cờ của hình thức khen thưởng
và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp
đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
Được thay thế bằng Nghị định số 91/2017/ 31/7/2017
NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Thi đua, khen thưởng
Được thay thế bằng Nghị định số 91/2017/ 31/7/2017
NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Thi đua, khen thưởng
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Quyết
định

32/2002/QĐBTCCBCP
01/7/2002

Về việc ban hành Kỷ niệm chương
và Quy chế xét tặng Kỷ niệm
chương “Vì sự nghiệp ngành tổ
chức nhà nước”

144 Thông tư 07/2014/TT-BNV Hướng dẫn Nghị định số 42/2010/
NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP
29/8/2014
và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP
về hướng dẫn Luật Thi đua, khen
thưởng.
145 Thông tư 03/2011/TTLT- Về quy định khen thưởng cho cá
liên tịch
BNV-TTCP
nhân có thành tích xuất sắc trong tố
cáo, phát hiện hành vi tham nhũng
06/5/2011

142 Thông tư 02/2011/TT-BNV Hướng dẫn Nghị định số 42/2010/
24/01/2011
NĐ-CP về Luật thi đua, khen
thưởng và Luật thi đua, khen
thưởng sửa đổi
143 Thông tư 07/2011/TT-BNV Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm
01/4/2011
chương “vì sự nghiệp quản lý nhà
nước về tôn giáo”

141 Thông tư 06/2009/TT-BNV Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương
27/5/2009
“vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng”

140
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Được bãi bỏ bằng Thông tư số 01/2014/
TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng kỷ niệm
chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền
quản lý của Bộ Nội vụ
Được bãi bỏ bằng Thông tư số
01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng
kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc
thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
Được thay thế bằng Thông tư số
07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 hướng
dẫn thi hành một số điều của Nghị định số
42/2010/NĐ-CP
Được bãi bỏ bằng Thông tư số
01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng
kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc
thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
Được thay thế bằng Thông tư số
08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Nghị định số
91/2017/NĐ-CP
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số
01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015
quy định khen thưởng cá nhân có thành
tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi
tham nhũng

38

01/5/2015

15/12/2017

24/02/2014

15/10/2014

24/02/2014

24/02/2014
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21/2004/PLUBTVQH
18/6/2004
147 Nghị định 92/2012/NĐ-CP
08/11/2012

06/2015/QĐ-TTg
12/02/2015

Quyết
định

149

151 Thông tư 04/2006/TT-BNV
11/4/2006

150 Thông tư 01/2013/TT-BNV
25/3/2013

134/2009/QĐ-TTg
3/11/2009

Quyết
định

148

146 Pháp lệnh

Quy định chi tiết và biện pháp thi Hết hiệu lực thi hành theo quy định tại
hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn khoản 2 Điều 24 Nghị định số 162/2017/
NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ
giáo
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Quy định chức năng, nhiệm vụ, Được thay thế bằng Quyết định số
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 06/2015/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 Quy
Ban Tôn giáo trực thuộc Bộ Nội vụ định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính
phủ trực thuộc Bộ Nội vụ
Quy định chức năng, Nhiệm vụ, Được thay thế bằng Quyết định số
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 32/2018/QĐ-TTg ngày 03/8/2018 của Thủ
Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc tướng Chính phủ quy định về chức năng,
Bộ Nội vụ
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc
Bộ Nội vụ
Ban hành và hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh
biểu mẫu về thủ tục hành chính vực tín ngưỡng, tôn giáo được ban hành
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo kèm theo Nghị định số 162/2017/NĐ-CP
VĂN THƯ - LƯU TRỮ
Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ Được thay thế bằng Thông tư số 17/2014/
chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ trưởng
vào lưu trữ lịch sử các cấp.
Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ
chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu
trữ lịch sử

39

01/02/2015

01/01/2018

20/9/2018

01/4/2015

01/01/2018

TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Hết hiệu lực thi hành theo quy định tại 01/01/2018
Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo
khoản 2 Điều 66 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

39

CÔNG BÁO/Số 223 + 224/Ngày 25-02-2019
39

Quyết
định

Được thay thế bằng Thông tư số 15/2014/
TT-BNV ngày 31/10/2014 hướng dẫn chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Nội vụ thuộc UBND
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
và Thông tư số 06/2015/TT-BNV ngày
08/12/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và tổ chức văn thư lưu trữ
Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Được bãi bỏ theo Thông tư số 12/2018/
TT-BNV ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ bãi bỏ văn bản quy phạm pháp
luật
Được bãi bỏ bằng Thông tư số 03/2018/
TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống
kê ngành nội vụ
Được bãi bỏ bằng Thông tư số 01/2014/
TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng kỷ niệm
chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền
quản lý của Bộ Nội vụ
24/02/2014

23/4/2018

01/12/2018

15/02/2016

40

TỔNG HỢP
Về Quy chế thực hiện dân chủ Được thay thế bằng Nghị định số 25/02/2015
trong hoạt động của cơ quan
04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của
Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt

04/2007/QĐ-BNV Ban hành Kỷ niệm chương và Quy
04/4/2007
chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì
sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”

156 Nghị định 71/1998/NĐ-CP
08/9/1998

155

153 Thông tư 14/2011/TT-BNV Quy định quản lý hồ sơ, tài liệu
08/11/2011
hình thành trong hoạt động của Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
xã, phường, thị trấn
154 Thông tư 09/2013/TT-BNV Quy định chế độ báo cáo thống kê
31/10/2013
công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu
lưu trữ

152 Thông tư 02/2010/TT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
28/4/2010
quyền hạn và tổ chức của tổ chức
Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

40
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161

160

159

158

157

41

động của cơ quan hành chính nhà nước và
đơn vị sự nghiệp công lập
Thông tư 09/1998/TTLT- Hướng dẫn về tổ chức và nội dung Được thay thế bằng Thông tư số 01/3/2016
liên tịch
BTCCBCPhội nghị cán bộ, công chức trong 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của
TLĐLĐVN
cơ quan
Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị
04/12/1998
định số 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ
trong hoạt động của cơ quan hành chính
Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
ĐÀO TẠO
Nghị định 18/2010/NĐ-CP Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng Thay thế bằng NĐ số 101/2017/NĐ-CP 21/10/2017
05/3/2010
công chức
ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, công chức, viên chức.
Thông tư 03/2011/TT-BNV Hướng dẫn Nghị định số 18/2010/ Thay thế bằng Thông tư số 01/2018/TT- 01/3/2018
25/01/2011
NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công BNV ngày 08/01/2018 hướng dẫn một số
chức
điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP
ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Thông tư 19/2014/TT-BNV Quy định, hướng dẫn công tác đào Thay thế bằng Thông tư số 01/2018/TT-BNV 01/3/2018
tạo, bồi dưỡng viên chức.
ngày 08/01/2018 hướng dẫn một số điều
04/12/2014
của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày
01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Thông tư 06/2011/TTLT- Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế Thay thế bằng Thông tư số 01/2018/TT- 01/3/2018
liên tịch
BNV-BGDĐT
độ làm việc, chính sách đối với BNV ngày 08/01/2008 hướng dẫn một số
giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP
06/6/2011
dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo,
cơ quan thuộc chính phủ, trường bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương
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09/2015/QĐ-TTg
ngày 25/3/2015

32/2002/QĐBTCCBCP
01/02/2002

15/2004/QĐ-BNV
02/3/2004

Quyết
định

Quyết
định

Quyết
định

163

164

165

167 Thông tư 08/2009/TT-BNV
08/9/2009

166 Thông tư 01/2006/TT-BNV
13/01/2006

93/2007/QĐ-TTg
22/6/2007

Quyết
định

162

42
LĨNH VỰC KHÁC
Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, Được thay thế bằng Quyết định số
cơ chế một cửa liên thông tại cơ 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ
quan hành chính nhà nước ở địa tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ
phương do Thủ Tướng Chính Phủ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại
ban hành
cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, Được bãi bỏ bằng Nghị định số
cơ chế một cửa liên thông tại cơ 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một
quan hành chính nhà nước ở địa cửa, một cửa liên thông trong giải quyết
phương
thủ tục hành chính
Về việc ban hành kỷ niệm chương Được bãi bỏ bằng Thông tư số
và quy chế xét tặng Kỷ niệm 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của
chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng
chức nhà nước”
Kỷ niệm chương về lĩnh vực thuộc thẩm
quyền quản lý của Bộ Nội vụ
Về chế độ thông tin báo cáo trong Được thay thế bằng Thông tư số
ngành Tổ chức nhà nước
06/2016/TT-BNV ngày 24/11/2016 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ
thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ
Hướng dẫn chi tiết việc giải quyết Được bãi bỏ theo Điều 1 Thông tư số
khiếu nại quyết định kỷ luật công 12/2018/TT-BNV ngày 09/10/2018 của Bộ
chức trong các cơ quan hành chính trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ văn bản quy phạm
nhà nước
pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Hướng dẫn thành lập Ban công tác Được thay thế bằng Thông tư số
người cao tuổi tỉnh, thành phố trực 08/2014/TT-BNV ngày 19/9/2014 về Ban
thuộc Trung ương.
Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương và Ban Công tác
người cao tuổi huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh
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14/11/2014

01/12/2018

01/01/2017

24/02/2014

21/6/2018

15/5/2015
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171

170

169

168

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban
hành văn bản
Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
Nghị định 54/2005/NĐ-CP Về chế độ thôi việc, chế độ bồi (1) Nội dung đối với công chức được
19/4/2005
thường chi phí đào tạo đối với thay thế bởi Điểm a Khoản 2 Điều 12
Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày
cán bộ, công chức
27/4/2010 của Chính phủ quy định về
thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với
công chức;
(2) Nội dung đối với viên chức được
thay thế bởi Điểm a Khoản 3 Điều 51
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
119/2005/NĐ-CP Điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ Được thay thế bằng Nghị định số
định
27/9/2005
xã đã nghỉ việc theo Quyết định 93/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về
số 130/CP năm 1975, Quyết định việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo
hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng
số 111/HĐBT năm 1981
tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Nghị định 33/2009/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu Được thay thế bằng Nghị định số
chung
28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính
phủ quy định mức lương tối thiểu chung
Quyết
10/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành Quy chế tổ Được bãi bỏ theo Thông tư số 13/2010/
định
chức thi tuyển, thi nâng ngạch TT-BNV ngày 30/12/2010 và Thông tư
05/10/2006
đối với cán bộ, công chức
số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Tên loại
STT
văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

43

15/02/2011

19/5/2011

01/10/2006

- Nội dung
(1) hết hiệu
lực từ ngày
01/7/2010
- Nội dung
(2) hết hiệu
lực từ ngày
01/6/2012

Ngày hết hiệu
lực, ngưng
hiệu lực
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12/1998/TTTCCP
24/12/1998

Sửa đổi điểm 3, phần II, Thông
tư số 474/TCCP-BCTL-1995 hướng
dẫn chế độ nâng bậc lương năm
1995 đối với công nhân viên
chức khu vực hành chính sự
nghiệp Đảng, đoàn thể

Thông tư

174

Được thay thế bằng Thông tư số
03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của
Bộ trưởng 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

Được thay thế bằng Thông tư số
03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của
Bộ trưởng 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

12/2006/QĐ-BNV Ban hành Nội quy kỳ thi tuyển, (1) Các quy định đối với công chức
thi nâng ngạch đối với cán bộ, được bãi bỏ theo quy định tại điểm b
05/10/2006
khoản 3 Điều 21 Thông tư số 03/2010/
công chức
TT-BNV ngày 30/12/2010 quy định chi
tiết một số điều về tuyển dụng và nâng
ngạch công chức
(2) Các quy định đối với viên chức
được bãi bỏ theo quy định tại điểm b
khoản 2 Điều 2 Thông tư số 16/2012/
TT-BNV ngày 28/12/2012 ban hành
quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;
quy chế thi thăng hạng chức danh nghề
nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ
thi tuyển, thi thăng hạng chức danh
nghề nghiệp đối với viên chức

Thông tư 45/TCCP-BCTL-1996 Hướng dẫn chế độ nâng bậc
lương thường xuyên hàng năm
11/3/1996
đối với cán bộ, công chức khu
vực hành chính sự nghiệp, Đảng,
đoàn thể

Quyết
định

173

172

44

44

25/01/2005

25/01/2005

- Nội dung
(1) hết hiệu
lực từ ngày
15/02/2011
- Nội dung
(2) hết hiệu
lực từ ngày
01/3/2013
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01/2012/TTLTBNV-BTC
16/5/2012

Thông tư

Thông tư

Thông tư
liên tịch

176

177

178

Hết hiệu lực. Nội dung được quy định
tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày
14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với
cán bộ, công chức, viên chức và lực
lượng vũ trang
Hết hiệu lực do Nghị định số 55/1999/
NĐ-CP ngày 10/7/1999 thi hành Pháp
lệnh người tàn tật hết hiệu lực thi hành
01/6/2012

45

04/01/2005

Được thay thế theo quy định tại khoản 3 11/3/2006
Mục III Thông tư số 03/2006/TT-BNV
ngày 08/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ hướng dẫn thi hành một số điều của
Nghị định số 35/2005/NĐ-CP về việc
xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
Hướng dẫn thực hiện mức lương Được thay thế bằng Thông tư số 15/9/2013
tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 07/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của
năm 2012 đối với cơ quan nhà Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực
nước, tổ chức chính trị, chính trị - hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng
xã hội và đơn vị sự nghiệp
hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan,
đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng,
Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và
hội có tính chất đặc thù
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

13/1998/TT-TCCP Sửa đổi Thông tư hướng dẫn về
30/12/1998
công tác tổ chức và tiền lương
của Ban Quản lý khu công
nghiệp, khu chế xuất, khu công
nghệ cao
17/2002/BTCCBCP Hướng dẫn chế độ phụ cấp phục
vụ đối với nhân viên được giao
01/4/2002
nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp
chăm sóc người tàn tật nặng
trong các cơ sở nuôi dưỡng tập
trung của Nhà nước
22/2002/TTVề việc xử lý cán bộ, công chức,
BTCCBCP
cán bộ trong doanh nghiệp nhà
23/4/2002
nước vi phạm việc cấp phát, sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không
hợp pháp

Thông tư

175

45
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Lý do hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực
- Nội dung (1) được sửa đổi bằng
Luật thi đua, khen thưởng sửa
đổi 2013;
- Nội dung (2) được sửa đổi bằng
Luật Thi đua, Khen thưởng sửa
đổi 2005

Nội dung quy định hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực
1. Các Điều 4,5,6,21,24; Khoản 1
Điều 25; Điều 31,32; Khoản 3,4
Điều 34; Khoản 1,2 Điều 35;
Khoản 1 Điều 36; Khoản 1 Điều 37;
Khoản 1 Điều 39; Khoản 1 Điều 40;
Khoản 1 Điều 41; khoản 3 Điều 42;
Khoản 1 Điều 43; Khoản 1 Điều 44;
Khoản 3 Điều 45; Khoản 1 Điều 46;
Khoản 1 Điều 47; Điều 54,55;
Khoản 1 Điều 56; Điều 57; Điều
60,61; khoản 1,2 Điều 62; Khoản
1,2,4 Điều 63; Khoản 2,3 Điều 64;
Khoản 2,3,4 Điều 65; Khoản 2
Điều 68; Điều 69; K1 Điều 71;
K1 Điều 72, Điều 73; Khoản 2
Điều 74; Điều 75; Điều 79; Điều
80, 83,89
2. Điều 58

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019

46

- Nội dung (1)
có hiệu lực từ
ngày 01/6/2014
- Nội dung (2)
có hiệu lực từ
ngày 27/6/2005

Ngày hết hiệu
lực, ngưng
hiệu lực

Phụ lục 3
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BNV ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại tháng, năm ban hành
STT
văn bản văn bản; tên gọi của
văn bản
15/2003/QH11 ngày
1
Luật
26/11/2003 của Quốc
hội về Luật thi đua
khen thưởng 2003
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Nghị
quyết

Nghị
định

Nghị
định

2

3

4

110/2004/NĐ-CP
ngày 08/4/2004 của
Chính phủ về công
tác văn thư

1. Phần căn cứ của Nghị định;
Khoản 2,3 Điều 2; khoản 1,2
Điều 4; Khoản 1 Điều 5; khoản 1
Điều 6, Điều 9; khoản 1,3 Điều 10;
Các Điều: 13,14,15,18,19,34.

- Bổ sung Bảng phụ cấp chức vụ
đối với các chức danh lãnh đạo
của Viện kiểm sát nhân dân tối
cao vào mục I Bảng phụ cấp chức
vụ đối với cán bộ lãnh đạo của
Nhà nước và đại biểu Quốc hội
hoạt động chuyên trách;
- Bổ sung Bảng phụ cấp chức vụ
đối với các chức danh Trưởng
phòng, Phó Trưởng phòng của
Viện kiểm sát nhân dân cấp
huyện vào mục III Bảng phụ cấp
chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo
của Nhà nước và đại biểu Quốc
hội hoạt động chuyên trách
68/2000/NĐ-CP ngày Khoản 6 Điều 1; khoản 1 Điều 2;
17/11/2000 của Chính Điều 3; khoản 2 Điều 6; Điều 7
phủ về thực hiện chế
độ hợp đồng một số
loại công việc trong
có quan hành chính
nhà nước, đơn vị sự
nghiệp

730/2004/NQUBTVQH11 ngày
30/9/2004 của Ủy ban
thường vụ Quốc hội
phê chuẩn bảng lương
chức vụ, bảng phụ
cấp chức vụ đối với
cán bộ lãnh đạo của
nhà nước bảng lương
chuyên môn, nghiệp
vụ ngành Tòa án,
Kiểm sát

Được sửa đổi, bổ sung theo Nghị
quyết số 973/2015/UBTVQH13
ngày 14/7/2015 sửa đổi bảng phụ
cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh
đạo của Nhà nước và đại biểu
Quốc hội hoạt động chuyên
trách, bảng lương chuyên môn,
nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành
Kiểm sát kèm theo Nghị quyết
số 730/2004/NQ-UBTVQH11;
sửa đổi Nghị quyết số 522b/
NQ-UBTVQH13 về trang phục
đối với cán bộ, công, viên chức
ngành kiểm sát và giấy chứng
minh kiểm sát viên
Được sửa đổi, bổ sung theo quy
định tại Điều 3 Nghị định số
161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018
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
- Nội dung (1) được bãi bỏ và
sửa đổi tại Nghị định số 09/2010/
NĐ-CP ngày 08/02/2010 sửa đổi
Nghị định số 110/2004/NĐ-CP
về công tác văn thư;
47

- Nội dung (1)
có hiệu lực từ
ngày 01/4/2010
- Nội dung (2)
có hiệu lực thi

15/01/2019

14/7/2015
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48

Nghị
định

- Nội dung (2) không áp dụng đối
với các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu
liên quan đến giải quyết thủ tục
hành chính theo cơ chế một cửa,
một cửa liên thông theo quy định
tại khoản 3 Điều 40 Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018
về thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết
thủ tục hành chính
204/2004/NĐ-CP
1. điểm b khoản 1; điểm a khoản 8 - Nội dung (1) được sửa đổi, bổ
ngày 14/12/2004 của Điều 6; điểm c khoản 1 Điều 7;
sung tại Điều 1 Nghị định số
Chính phủ về chế độ bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo
76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009;
tiền lương đối với cán (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ
- Nội dung (2) được sửa đổi, bổ
bộ, công chức, viên quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp sung tại Điều 1, 2 Nghị định số
chức và lực lượng
của Nhà nước; cơ quan, đơn vị
14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012
vũ trang
thuộc Quân đội nhân dân và Công của Chính phủ;
an nhân dân; Hệ số phụ cấp chức - Nội dung (3) được sửa đổi, bổ
vụ lãnh đạo đối với các chức
sung tại Điều 1 Nghị định số
danh lãnh đạo cơ quan thi hành
17/2013/NĐ-CP ngày
án dân sự thành phố thuộc tỉnh là 19/02/2013 của Chính phủ;
đô thị loại I tại điểm 10.2 khoản 10 - Nội dung (4) được sửa đổi, bổ
mục I; Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh sung tại Điều 1, 2 Nghị định số
đạo đối với các chức danh lãnh
117/2016/NĐ-CP ngày
đạo Thanh tra thành phố thuộc
21/7/2016 của Chính phủ;
tỉnh là đô thị loại I tại điểm 11.4
- Nội dung (5) được bãi bỏ theo
khoản 11 mục I; Hệ số phụ cấp
quy định tại điểm c khoản 5 Điều 19
chức vụ lãnh đạo đối với chức
Nghị định số 92/2009/NĐ-CP
danh Tư lệnh quân khu tại mục II ngày 22/10/2009 của Chính phủ
bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo
về chức danh, số lượng, một số

2. Việc tiếp nhận văn bản đến tại
Điều 13, 14, 15

48

- Nội dung (1)
hết hiệu lực thi
hành từ ngày
01/11/2009
- Nội dung (2)
hết hiệu lực thi
hành từ ngày
01/5/2012
- Nội dung (3)
hết hiệu lực thi
hành từ ngày
10/4/2013
- Nội dung (4)
hết hiệu lực thi
hành từ ngày
15/9/2016
- Nội dung (5)
hết hiệu lực thi
hành từ ngày
01/01/2010

hành từ ngày
21/6/2018
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Quân đội nhân dân và Công an
nhân dân từ 1,20 hiện nay lên 1,25;
Phần ghi chú tại mục II bảng phụ
cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội
nhân dân và Công an nhân dân.
2. Điểm b khoản 2 Điều 7; Mục I
Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo
(bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
của Nhà nước; cơ quan, đơn vị
thuộc Quân đội nhân dân và Công
an nhân dân.
3. Điểm a khoản 2 Điều 7; đối
tượng áp dụng trong Bảng 2
“Bảng lương chuyên môn, nghiệp
vụ đối với cán bộ, công chức
trong các cơ quan nhà nước
4. Điều 5, Điều 7, Điều 11; Bảng
lương chuyên môn, nghiệp vụ đối
với cán bộ, viên chức trong các
đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
(Bảng 3) và Bảng phụ cấp chức
vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm)
trong các cơ quan nhà nước, đơn
vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ
quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân
dân và Công an nhân dân
5. Khoản 6 Điều 8 và bảng lương
số 5

chế độ, chính sách đối với công
chức ở xã, phường, thị trấn và
những người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã.
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Nghị
định

Nghị
định

6

7

50

130/2005/NĐ-CP
ngày 17/10/2005 của
Chính phủ quy định
chế độ tự chủ, tự chịu
trách nhiệm về sử
dụng biên chế và kinh
phí quản lý hành
chính đối với các cơ
quan nhà nước
107/2006/NĐ-CP
ngày 22/9/2006 của
Chính phủ quy định
xử lý trách nhiệm của
người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị
khi để xảy ra tham
nhũng trong cơ quan,
tổ chức, đơn vị do
mình quản lý,
phụ trách
1. Nội dung quy định về xử lý kỷ
luật đối với công chức
2. Nội dung quy định về xử lý kỷ
luật đối với viên chức
3. Điều 6, 7, khoản 3 Điều 11,
Điều 12, 13, 14, 15, 17

Khoản 1 Điều 1; khoản 2 Điều 3;
khoản 1 Điều 4; khoản 1, khoản 3
Điều 6; khoản 1 Điều 7; Điều 8;
Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12;
Điều 13; Điều 15

- Nội dung (1) bị bãi bỏ theo quy
định tại khoản 2 Điều 25 Nghị
định số 34/2011/NĐ-CP ngày
17/5/2011 của Chính phủ quy
định về xử lý kỷ luật đối với
công chức;
- Nội dung (2) bị bãi bỏ theo quy
định tại khoản 2 Điều 40 Nghị
định số 27/2012/NĐ-CP ngày
06/4/2012 của Chính phủ quy
định về xử lý kỷ luật viên chức
và trách nhiệm bồi thường, hoàn
trả của viên chức;
- Nội dung (3) được sửa đổi, bổ
sung theo quy định tại Nghị định
số 211/2013/NĐ-CP ngày
19/12/2013 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 107/2006/NĐ-CP

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị
định số 117/2013/NĐ-CP ngày
07/10/2013 của Chính phủ sửa
đổi Nghị định số 130/2005/NĐ-CP
quy định chế độ tự chủ, tự chịu
trách nhiệm về sử dụng biên chế
và kinh phí quản lý hành chính
đối với cơ quan nhà nước

50

- Nội dung (1)
hết hiệu lực từ
ngày 05/7/2011
- Nội dung (2)
hết hiệu lực từ
ngày 25/5/2012
- Nội dung (3)
có hiệu lực từ
ngày 10/02/2014

01/01/2014

50
CÔNG BÁO/Số 223 + 224/Ngày 25-02-2019

Nghị
định

Nghị
định

Nghị
định

Nghị
định

8

9

10

11

Điều 20, 21, 22

Điều 2, Điều 5, Điều 7, Điều 9,
Điều 10, Điều 14

Được sửa đổi, bổ sung theo Nghị
định số 157/2016/NĐ-CP ngày
24/11/2016 của Chính phủ

Được sửa đổi bổ sung tại Nghị
định số 78/2017/NĐ-CP ngày
03/7/2017 của Chính phủ sửa đổi
Nghị định số 120/2007/NĐ-CP
hướng dẫn Luật thanh niên
Khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 13, Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị
khoản 4 Điều 14, khoản 1 Điều 17 định số 110/2015/NĐ-CP ngày
29/10/2015 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số
21/2010/NĐ-CP
- Nội dung (1) được sửa đổi, bổ
24/2010/NĐ-CP ngày 1. Điều 26; khoản 3, khoản 5
15/3/2010 của Chính Điều 30; khoản 1 Điều 36; khoản 1 sung tại Nghị định số 93/2010/
NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính
phủ quy định về tuyển Điều 39
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
dụng, sử dụng và
2. Điều 45
của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;
quản lý công chức
3. Điều 4, Điều 5, khoản 2 Điều 7,
- Nội dung (2) được bãi bỏ theo
Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
quy định tại khoản 2 Điều 30
16, 17, 19; khoản 2, 4 Điều 20;
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP
khoản 3, 6 Điều 25; khoản 3, 4
ngày 09/6/2015 về đánh giá, phân
Điều 29, Điều 30, 33, 34; khoản
3, 5, 6 Điều 48; khoản 1, 3, 4, 6, 7 loại cán bộ, công chức, viên chức;
Điều 49; khoản 1, 3, 4 Điều 50
- Nội dung (3) được sửa đổi, bổ
sung theo quy định tại Điều 1
Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

150/2006/NĐ-CP ngày
12/12/2006 của Chính
phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành
một số điều Pháp lệnh
cựu chiến binh
120/2007/NĐ-CP
ngày 23/7/2007 của
Chính phủ hướng dẫn
thi hành một số điều
của Luật Thanh niên.
21/2010/NĐ-CP ngày
08/3/2010 của Chính
phủ về quản lý biên
chế công chức

51

- Nội dung (1)
hết hiệu lực từ
ngày 22/10/2010
- Nội dung (2)
hết hiệu lực từ
ngày 01/8/2015
- Nội dung (3)
hết hiệu lực từ
ngày 15/01/2019

15/12/2015

20/8/2017

15/01/2017
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52

Nghị
định

ngày 29/11/2018 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
- Nội dung (1) được bãi bỏ theo
29/2012/NĐ-CP ngày 1. Điều 32, 33, 34, 35, 36
quy định tại khoản 3 Điều 45
12/4/2012 của Chính 2. Điều 37
phủ về tuyển dụng, sử 3. Khoản 2 Điều 4; khoản 3 Điều 6; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP
ngày 01/9/2017 của Chính phủ về
dụng và quản lý viên Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức
15, 17, 18; khoản 2, 3, 5, Điều 20;
chức,
viên chức;
Điều 21; điểm b khoản 1 khoản 3
Điều 29; Điều 30; khoản 4 Điều 38; - Nội dung (2) được bãi bỏ theo
khoản 2, 3, 6 Điều 45; khoản 1, 2, quy định tại khoản 2 Điều 30
3, 4 Điều 46; khoản 3, 4, 5 Điều 47; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP
ngày 09/6/2015 của Chính phủ về
Điều 48; khoản 2 Điều 49
đánh giá và phân loại cán bộ,
công chức, viên chức;
- Nội dung (3) được sửa đổi bổ sung
tại Điều 2 Nghị định số 161/2018/
NĐ-CP ngày 29/11/2018 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

52

- Nội dung (1)
hết hiệu lực từ
ngày 01/9/2017
- Nội dung (2)
hết hiệu lực từ
ngày 01/8/2015
- Nội dung (3)
hết hiệu lực từ
ngày 15/01/2019
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Nghị
định

Nghị
định

Nghị
định

13

14

15

85/2014/NĐ-CP ngày Tiết c, Khoản 1; Tiết a, Khoản 4
10/9/2014 của Chính của Điều 41; Tiết c Khoản 1 ;
phủ quy định mẫu huân Tiết a, khoản 4 Điều 42

37/2014/NĐ-CP ngày 1. Khoản 2, khoản 10 Điều 7
05/5/2014 của Chính 2. Cụm từ “dạy nghề” tại khoản 5
phủ quy định tổ chức Điều 7
cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân
dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc
tỉnh

24/2014/NĐ-CP ngày 1. Khoản 2, khoản 17 Điều 8
04/4/2014 của Chính 2. Cụm từ “dạy nghề” tại khoản 11
phủ quy định tổ chức Điều 8
các cơ quan chuyên
môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung
ương

- Nội dung (1) được sửa đổi, bổ
sung tại Điều 3 Nghị định số
92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017
của Chính phủ về sửa đổi Nghị
định liên quan đến kiểm soát thủ
tục hành chính;
- Nội dung (2) được thay thế bằng
cụm từ “giáo dục nghề nghiệp”
theo quy định tại khoản 5 Điều 32
Nghị định số 48/2015/NĐ-CP
ngày 15/5/2015 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của
Luật Giáo dục nghề nghiệp
- Nội dung (1) được sửa đổi, bổ
sung tại Điều 4 Nghị định số
92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017
của Chính phủ về sửa đổi Nghị
định liên quan đến kiểm soát thủ
tục hành chính;
- Nội dung (2) được thay thế bằng
cụm từ “giáo dục nghề nghiệp”
theo quy định tại khoản 5 Điều 32
Nghị định số 48/2015/NĐ-CP
ngày 15/5/2015 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của
Luật Giáo dục nghề nghiệp
Được sửa đổi bổ sung bởi Nghị
định số 101/2018/NĐ-CP sửa đổi
Nghị định số 85/2014/NĐ-CP
20/7/2018

53

- Nội dung (1)
hết hiệu lực thi
hành từ ngày
25/9/2017
- Nội dung (2)
hết hiệu lực thi
hành từ ngày
01/7/2015

- Nội dung (1)
hết hiệu lực từ
ngày 25/9/2017
- Nội dung (2)
hết hiệu lực từ
ngày 01/7/2015
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Nghị
định

Nghị
định

16

17

54

Điều 5; sửa đổi điểm c, d, đ, e, g
khoản 1 Điều 6; bổ sung điểm h
khoản 1 Điều 6; sửa đổi khoản 5
Điều 6; bổ sung khoản 5, khoản 7
Điều 6; sửa đổi điểm b khoản 1,
khoản 2 Điều 8; bổ sung khoản 4,
khoản 5, khoản 6 Điều 12; bổ sung
khoản 5, khoản 6 Điều 13; sửa đổi,
bổ sung điểm c, d khoản 2 Điều 14;
sửa đổi khoản 3, 4 Điều 14; sửa đổi
Điều 16; sửa đổi, bổ sung khoản
5, 6, 7 Điều 18; sửa đổi, bổ sung
khoản 5, 6, 7 Điều 19; sửa đổi, bổ
sung khoản 2, 3, 4 Điều 20; sửa
đổi, bổ sung khoản 1, 3, 4 Điều 21
56/2015/NĐ-CP ngày Khoản 2 Điều 5; điểm d khoản 1
09/6/2015 của Chính Điều 24; điểm b khoản 1 Điều 26;
phủ về đánh giá và
điểm b khoản 1 Điều 27; Điều 29
phân loại cán bộ,
công chức, viên chức

chương, huy chương,
huy hiệu, kỷ niệm
chương; mẫu bằng,
khung, hộp, cờ của
hình thức khen thưởng
và danh hiệu thi đua;
quản lý, cấp phát, cấp
đổi, cấp lại, thu hồi
hiện vật khen thưởng
108/2014/NĐ-CP
ngày 20/11/2014 của
Chính phủ về chính
sách tinh giản biên chế
15/10/2018

15/9/2017

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị
định số 113/2018/NĐ-CP ngày
31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
về chính sách tinh giản biên chế

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị
định số 88/2017/NĐ-CP ngày
27/7/2017 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP

quy định về mẫu huân chương,
huy chương, huy hiệu, kỷ niệm
chương; mẫu bằng, khung, hộp,
cờ của các hình thức khen thưởng
và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp
phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi
hiện vật khen

54
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Nghị
định

Quyết
định

Quyết
định

18

19

20

123/2016/NĐ-CP
ngày 01/9/2016 của
Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ, cơ
quan ngang Bộ
34/2008/QĐ-TTg
ngày 03/3/2008 của
Thủ tướng Chính phủ
về việc thành lập Ủy
ban giám sát tài chính
quốc gia
46/2009/QĐ-TTg ngày
31/3/2009 của Thủ
tướng Chính phủ quy
định chế độ phụ cấp
đặc thù đối với cán bộ,
viên chức công tác tại
Bệnh viện Hữu Nghị,
Bệnh viện Thống Nhất,
Bệnh viện C Đà Nẵng
thuộc Bộ Y tế, các Phòng
Bảo vệ sức khỏe Trung
ương 1, 2, 2B, 3 và 5,
Khoa A11 Bệnh viện
Trung ương Quân đội 108
và Khoa A11 Viện Y
học cổ truyền Quân đội
Điều 1, Điều 2

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1;
khoản 2, khoản 5 Điều 2

Khoản 1, khoản 2 Điều 19

Được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1
Quyết định số 20/2015/QĐ-TTg
ngày 18/6/2015 của Thủ tướng
Chính phủ sửa đổi Quyết định số
46/2009/QĐ-TTg quy định chế
độ phụ cấp đặc thù đối với cán
bộ, viên chức công tác tại Bệnh
viện Hữu nghị, Bệnh viện Thống
Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng
thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ
sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3
và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung
ương Quân đội 108 và Khoa A11
Viện Y học cổ truyền Quân đội.

Được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1
Quyết định số 15/2015/QĐ-TTg
ngày 22/5/2015 của Thủ tướng
Chính phủ

15/8/2015

01/8/2015

Được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 25/9/2017
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
ngày 07/8/2017 của Chính phủ về
sửa đổi Nghị định liên quan đến
kiểm soát thủ tục hành chính
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21

56

Thông
tư

79/2005/TT-BNV
1. Khoản 2 Mục III;
ngày 10/8/2005 của 2. khoản 4, 5 Mục III
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 3. Khoản 8 Mục III
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

- Nội dung (1) được thay thế theo
quy định tại khoản 4 Điều 12
Thông tư liên tịch số 03/2010/
TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH
ngày 27/5/2010 hướng dẫn Nghị
định số 92/2009/NĐ-CP chức
danh, số lượng, chế độ, chính
sách đối với cán bộ, công chức ở
xã, phường, thị trấn và những
người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã;
- Nội dung (2) được bãi bỏ theo
quy định tại khoản 1 Mục III
Thông tư số 02/2007/TT-BNV
ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương
khi nâng ngạch, chuyển ngạch,
chuyển loại công chức, viên chức;
- Nội dung (3) được sửa đổi theo
quy định tại Điều 1 Thông tư số
13/2018/TT-BNV ngày 19/10/2018
Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi
khoản 8 mục III Thông tư số
79/2005/TT-BNV 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

56

- Nội dung 1
hết hiệu lực từ
ngày 01/7/2010
- Nội dung (2)
hết hiệu lực từ
ngày 06/7/2007
- Nội dung (3)
hết hiệu lực từ
ngày 05/12/2018
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Thông
tư

Thông
tư

22

23

83/2005/TT-BNV ngày
10/8/2005 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ hướng dẫn
sửa đổi, bổ sung chế độ
nâng bậc lương và các
chế độ phụ cấp lương
đối với cán bộ, công
chức, viên chức.
13/2010/TT-BNV
ngày 30/12/2010
Hướng dẫn về tuyển
dụng và nâng ngạch
công chức của Nghị
định số 24/2010/NĐ-CP
quy định về tuyển
dụng, sử dụng và
quản lý công chức.
1. Khoản 3 Điều 1; điểm b khoản 2
Điều 4; điểm đ khoản 2 Điều 10
2. Điều 9
3. Điều 19
4. Khoản 2 Điều 15; khoản 2
Điều 16; Điều 17

Mục I

nhà nước vào làm việc trong các
cơ quan nhà nước và các đơn vị
sự nghiệp của Nhà nước
Được bãi bỏ theo quy định tại
khoản 2 Điều 5 Thông tư số
08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng
dẫn thực hiện chế độ nâng bậc
lương thường xuyên và trước
thời hạn đối với cán bộ, công,
viên chức và người lao động
- Nội dung (1) được sửa đổi, bổ
sung tại Thông tư số 05/2012/
TT-BNV ngày 24/10/2012 sửa
đổi Thông tư số 13/2010/TT-BNV;
- Nội dung (2) được sửa đổi, bổ
sung tại Điều 1 Thông tư số
03/2015/TT-BNV ngày 10/3/2015
sửa đổi về tiêu chuẩn, nâng
ngạch công chức;
- Nội dung (3) được bãi bỏ theo
quy định tại Thông tư số
06/2013/TT-BNV ngày 17/3/2013
bãi bỏ Điều 19 Thông tư số
13/2010/TT-BNV;
- Nội dung (4) được sửa đổi, bổ
sung theo quy định tại Điều 2
Thông tư số 05/2017/TT-BNV
ngày 15/8/2017
57

- Nội dung (1)
có hiệu lực từ
ngày 10/12/2012
- Nội dung (2)
có hiệu lực từ
ngày 01/5/2015
- Nội dung (3)
có hiệu lực từ
ngày 01/9/2013
- Nội dung (4)
có hiệu lực từ
ngày 01/10/2017

15/9/2015
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15/2012/TT-BNV
ngày 25/12/2012
Hướng dẫn về tuyển
dụng, ký kết hợp đồng
làm việc và đền bù chi
phí đào tạo, bồi dưỡng
đối với viên chức
11/2014/TT-BNV
ngày 09/10/2014 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ
quy định chức danh,
mã số ngạch và tiêu
chuẩn nghiệp vụ
chuyên môn các ngạch
công chức chuyên
ngành hành chính.
04/2012/TT-BNV
ngày 31/8/2012 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ
hướng dẫn về tổ chức
và hoạt động của
thôn, tổ dân phố

03/2013/TT-BNV
ngày 16/4/2013 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ
hướng dẫn Nghị định
số 45/2010/NĐ-CP

Thông
tư

Thông
tư

Thông
tư

Thông
tư

24

25

26

27

58

Được sửa đổi, bổ sung tại Thông
tư số 03/2014/TT-BNV ngày
19/6/2014 sửa đổi Thông tư số
03/2013/TT-BNV hướng dẫn
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP về

Được sửa đổi, bổ sung tại Thông 20/01/2019
tư số 14/2018/TT-BNV ngày
03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư số 04/2012/
TT-BNV hướng dẫn về tổ chức
và hoạt động của thôn, tổ dân phố

- Sửa đổi, bổ sung các điều: 3, 4,
5, 7, khoản 6 Điều 8, Điều 10, 12,
khoản 4 Điều 14
- Bổ sung Điều 7a, 8a
- Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 14;
điểm c, đ khoản 1 Điều 8; điểm b, d
khoản 1 Điều 9
Điểm b khoản 1 Điều 7

08/8/2014

01/10/2017

Được sửa đổi, bổ sung theo quy
định tại Điều 1 Thông tư số
05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017

Sửa đổi, bổ sung điểm h, I khoản 3
và điểm b, c, đ khoản 4 Điều 5;
điểm g, h khoản 3 và điểm b, c, đ
khoản 4 Điều 6; điểm b, c, d
khoản 4 Điều 7; điểm a, c, d
khoản 4 Điều 8; điểm a khoản 4
Điều 9; bổ sung Điều 9a; Điều 10

15/10/2015

Được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1
Thông tư số 04/2015/TT-BNV
ngày 31/8/2015 sửa đổi, bổ sung
Điều 6 Thông tư số 15/2012/
TT-BNV

Điều 6
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Thông
tư

Thông
tư liên
tịch

Thông
tư liên
tịch

28

29

30

Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn
tuyển chọn, cử giáo viên làm
Tổng phụ trách đội tại Mục I

Khoản 2 Điều 4. Đính chính lỗi
kỹ thuật, thêm điểm c: “Các cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân.

81/2005/TTLT-BNV- Các quy định về ngạch viên chức
BTC ngày 10/8/2005 đối với giáo viên dạy nghề
Hướng dẫn chuyển
xếp lương cũ sang
lương mới đối với

quy định về tổ chức,
hoạt động và quản lý
hội và Nghị định số
33/2012/NĐ-CP sửa
đổi Nghị định số
45/2010/NĐ-CP
17/2014/TT-BNV
ngày 20/11/2014 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ
hướng dẫn xác định
cơ quan, tổ chức
thuộc nguồn nộp lưu
tài liệu vào Lưu trữ
lịch sử các cấp.
23/TTLN năm 1996
ngày 15/01/1996
Hướng dẫn chế độ
công tác và phụ cấp
trách nhiệm đối với
giáo viên làm tổng
phụ trách Đội TNTP
Hồ Chí Minh trong
trường phổ thông.
Được thay thế theo quy định tại
khoản 2 Điều 6 Thông tư số
27/2017/TT-BGDĐT 08/11/2017
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về quy định tiêu chuẩn,
nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo
viên làm Tổng phụ trách Đội
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí
Minh trong cơ sở giáo dục phổ
thông công lập.
Được bãi bỏ theo quy định tại
khoản 2 Điều 14 Thông tư số
03/2018/TT-BLĐTBXH ngày
15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội

01/8/2018

24/12/2017

Được đính chính theo Quyết định 06/3/2015
số 135/QĐ-BNV ngày 06/3/2015
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc
đính chính Thông tư số
17/2014/TT-BNV

tổ chức, hoạt động và quản lý hội
và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP
sửa đổi Nghị định số
45/2010/NĐ-CP.
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Thông
tư liên
tịch

Thông
tư liên
tịch

31

32

60

một số ngạch công
chức, viên chức mới
được bổ sung hoặc có
thay đổi về phân loại
công chức, viên chức
thuộc ngành thủy lợi,
giáo dục và đào tạo,
văn hóa - thông tin, y
tế và quản lý thị
trường mới
01/2006/TTLTBGD&ĐT-BNV-BTC
ngày 23/01/2006 về
thực hiện Quyết định
số 244/2005/QĐ-TTg
về chế độ phụ cấp ưu
đãi đối với nhà giáo
đang trực tiếp giảng
dạy trong các cơ sở
giáo dục công lập.
06/2008/TTLTBKHCN-BNV ngày
18/6/2008 hướng dẫn
Nghị định số
80/2007/NĐ-CP về
doanh nghiệp khoa
học và công nghệ
1. Khoản 4.4 và 4.6 Mục I;
2. Bổ sung điểm 1.3 khoản 1 Mục I;
sửa đổi, bổ sung khoản 5 Mục I;
sửa đổi tên khoản 1 và sửa đổi, bổ
sung điểm 1.1, 1.2 khoản 1 Mục II;
sửa đổi, bổ sung tiết đ, điểm 2.1,
khoản 2 Mục II; sửa đổi, bổ sung
điểm 2.2 khoản 2 Mục II; sửa đổi,
bổ sung khoản 3 Mục II; sửa đổi,

Điểm a khoản 2 mục I

- Nội dung (1) được thay thế
bằng Thông tư số 15/2014/TTBKHCN ngày 13/6/2015 của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ quy định trình tự, thủ tục
giao quyền sở hữu, quyền sử
dụng kết quả nghiên cứu khoa
học và phát triển công nghệ sử
dụng ngân sách nhà nước

60

- Nội dung (1)
hết hiệu lực từ
ngày 01/8/2014
- Nội dung (2)
hết hiệu lực thi
hành từ ngày
01/11/2012

Được sửa đổi bổ sung tại Điều 12 10/12/2018
Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT
ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo

quy định về tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp viên chức chuyên
ngành giáo dục nghề nghiệp.
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33

Thông
tư liên
tịch

- Nội dung (2) được sửa đổi, bổ
sung tại Thông tư liên tịch số
17/2012/TTLT-BKHCN-BTCBNV sửa đổi Thông tư liên tịch
số 06/2008/TTLT-BKHCNBTC-BNV ngày 10/9/2012
hướng dẫn thực hiện Nghị định
số 80/2007/NĐ-CP về doanh
nghiệp khoa học và công nghệ
30/2010/TTLT1. Các quy định về hướng dẫn
- Nội dung (1) được bãi bỏ theo
BTNMT-BNV ngày chuyển xếp ngạch và xếp lương
quy định tại khoản 4 Điều 12
25/11/2010 Hướng
viên chức chuyên ngành địa chính Thông tư liên tịch số 52/2015/
dẫn chuyển xếp ngạch 2. Các quy định về hướng dẫn
TTLT-BTNMT-BNV ngày
và xếp lương viên
08/12/2015 quy định mã số và
chuyển xếp ngạch và xếp lương
chức ngành tài
tiêu chuẩn chức danh nghề
viên chức chuyên ngành dự báo
nguyên và môi
nghiệp viên chức chuyên ngành
khí tượng thủy văn
trường.
địa chính;
3. Các quy định về hướng dẫn
- Nội dung (2) được bãi bỏ theo
chuyển xếp ngạch và xếp lương
quy định tại khoản 4 Điều 12
viên chức chuyên ngành điều tra
Thông tư liên tịch số 54/2015/
tài nguyên môi trường
TTLT-BTNMT-BNV ngày
4. Các quy định về hướng dẫn
08/12/2015 quy định mã số, tiêu
chuyển xếp ngạch và xếp lương
chuẩn chức danh nghề nghiệp
viên chức chuyên ngành kiểm
viên chức chuyên ngành dự báo
soát khí tượng thủy văn
khí tượng thủy văn;
5. Các quy định về hướng dẫn
- Nội dung (3) được bãi bỏ theo
chuyển xếp ngạch và xếp lương
quy định tại khoản 4 Điều 12
đối với viên chức chuyên ngành
Thông tư liên tịch số 53/2015/
quan trắc tài nguyên môi trường

bổ sung tiết a, điểm 4.3, khoản 4
Mục II; sửa đổi, bổ sung khổ thứ
nhất điểm 1.1, khoản 1, Mục III;
sửa đổi, bổ sung điểm 1.2, khoản 1
Mục III; bổ sung khoản 6 Mục III;
sửa đổi, bổ sung khoản 5, khoản 6
Mục IV; sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1

61

Các quy định
hết hiệu lực thi
hành từ ngày
01/02/2016
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62
6. Các quy định về hướng dẫn
chuyển xếp ngạch, xếp lương đối
với viên chức chuyên ngành trắc
địa, bản đồ

TTLT-BTNMT-BNV ngày
08/12/2015 quy định mã số và
tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp viên chức chuyên ngành
điều tra tài nguyên và môi trường;
- Nội dung (4) được bãi bỏ theo
quy định tại khoản 4 Điều 12
Thông tư liên tịch số 55/2015/
TTLT-BTNMT-BNV ngày
08/12/2015 quy định mã số và
tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp viên chức chuyên ngành
kiểm soát khí tượng thủy văn;
- Nội dung (5) được bãi bỏ theo
quy định tại khoản 4 Điều 12
Thông tư liên tịch số 56/2015/
TTLT-BTNMT-BNV ngày
08/12/2015 quy định mã số và
tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp viên chức chuyên ngành
quan trắc tài nguyên môi trường;
- Nội dung (6) được bãi bỏ theo
quy định tại khoản 4 Điều 12
Thông tư liên tịch số 57/2015/
TTLT-BTNMT-BNV ngày
08/12/2015 quy định mã số và
tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp viên chức chuyên ngành
đo đạc bản đồ.

62
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Thông
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34

35

01/2011/TTLTVPCP-BNV ngày
26/01/2011 hướng dẫn
về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức và
biên chế của bộ phận
kiểm soát thủ tục hành
chính thuộc Văn phòng
Bộ, cơ quan ngang Bộ
và Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.
68/2011/TTLTBGDĐT-BNV-BTCBLĐTBXH ngày
30/12/2011 Hướng
dẫn Nghị định số
54/2011/NĐ-CP về
chế độ phụ cấp thâm
niên đối với nhà giáo.
1. Khoản 1, khoản 2 Điều 1;
điểm c khoản 1 Điều 2
2. Điểm a khoản 3 Điều 1

Điều 4, Điều 5, Điều 6

- Nội dung (1) được sửa đổi, bổ
sung theo quy định tại Điều 1 Thông
tư liên tịch số 29/2015/TTLTBGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH
ngày 20/11/2015 sửa đổi Thông tư
liên tịch số 68/2011/ TTLTBGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH
hướng dẫn thực hiện Nghị định số
54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ
cấp thâm niên đối với nhà giáo;
- Nội dung (2) được sửa đổi, bổ
sung theo quy định tại Điều 1 Thông
tư số 27/2018/TT-BGDĐT ngày
25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo sửa đổi
Thông tư liên tịch số 68/2011/
TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-

63

- Nội dung (1)
hết hiệu lực từ
ngày 04/01/2016
- Nội dung (2)
hết hiệu lực từ
ngày 10/12/2018

Được bãi bỏ theo khoản 2 Điều 7 15/02/2015
Thông tư liên tịch số 23/2014/
TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương và Phòng Tư pháp
thuộc Ủy ban nhân dân huyện,
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

63
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Quyết
định

36

37

64

77/2004/QĐ-BNV
Điều 1
ngày 03/11/2004 Ban
hành mã số các ngạch
công chức chuyên
ngành quản lý thị
trường và một số
ngạch viên chức văn
hóa - thông tin

01/2015/TTLT-BNV- Khoản 2 Điều 13
BTC ngày 14/4/2015
hướng dẫn Nghị định
số 108/2014/NĐ-CP
về chính sách tinh
giản biên chế

BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về
chế độ phụ cấp thâm niên đối với
nhà giáo và Thông tư liên tịch số
01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
hướng dẫn thực hiện Quyết định
số 244/QĐ-TTg về chế độ phụ
cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang
trực tiếp giảng dạy trong các cơ
sở giáo dục công lập
15/8/2017
Được bãi bỏ theo quy định tại
khoản 3 Điều 6 Thông tư số
67/2017/TT-BTC ngày 30/6/2017
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng
dẫn xác định nhu cầu, nguồn và
phương thức chi thực hiện điều
chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị
định số 47/2017/NĐ-CP và điều
chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với
cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị
định số 76/2017/NĐ-CP
Được bãi bỏ theo quy định tại
01/5/2015
điểm b khoản 2 Điều 10 Thông
tư số 02/2015/TT-BNV ngày
06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ quy định chức danh, mã số
ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ
chuyên môn các ngạch công chức
quản lý thị trường
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Quyết
định

1. Các quy định về chức danh và
mã số ngạch viên chức giáo viên
trung học phổ thông
2. Ngạch viên chức phương pháp
viên

- Nội dung (1) được bãi bỏ theo
quy định tại khoản 3 Điều 10
Thông tư liên tịch số 23/2015/
TTLT-BGDĐT-BNV quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp giáo viên trung học
phổ thông công lập;
- Nội dung (2) được bãi bỏ theo
quy định tại khoản 2 Điều 13
Thông tư liên tịch số 06/2016/
TTLT-BVHTTDL-BNV ngày
30/6/2016 quy định mã số và tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên
chức chuyên ngành văn hóa cơ sở
- Nội dung (1)
hết hiệu lực từ
ngày 03/11/2015
- Nội dung (2)
hết hiệu lực từ
ngày 15/8/2016

Được thay thế bằng Điểm c Khoản 5
Điều 19 Nghị định số 92/2009/
NĐ-CP về chức danh, số lượng,
một số chế độ chính sách đối với
cán bộ, công chức ở xã, phường,
thị trấn và những người hoạt động
không chuyên trách

01/01/2010

65

Ngày hết hiệu
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực lực, ngưng hiệu
lực

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

61/2005/QĐ-BNV
ngày 15/6/2005 Ban
hành tạm thời chức
danh và mã số ngạch
một số ngạch viên
chức ngành giáo dục
và đào tạo, văn hóa thông tin

Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại
Nội dung quy định hết hiệu
tháng, năm ban
STT
văn bản
hành văn bản; tên
lực, ngưng hiệu lực
gọi của văn bản
114/2003/NĐ-CP
Khoản 2 Điều 2 Nghị định số
1
Nghị định
ngày 10/10/2003 của 114/2003/NĐ-CP
Chính phủ quy định
về cán bộ, công chức
xã, phường, thị trấn

38

65
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Nghị định

Nghị
định

Nghị định

2

3

4

66
1. Quy định về xử lý kỷ luật
đối với công chức
2. Quy định về xử lý kỷ luật
đối với viên chức
- Nội dung (1) bị bãi bỏ theo quy
định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định
số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011
của Chính phủ quy định về xử lý kỷ
luật đối với công chức;
- Nội dung (2) bị bãi bỏ theo quy
định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định
số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012
của Chính phủ quy định về xử lý kỷ
luật viên chức và trách nhiệm bồi
thường, hoàn trả của viên chức

83/2006/NĐ-CP
ngày 17/8/2006 của
Chính phủ quy định
trình tự, thủ tục
thành lập, tổ chức
lại, giải thể tổ chức
hành chính, tổ chức
sự nghiệp nhà nước

Các quy định về thành lập, tổ
chức lại, giải thể đơn vị sự
nghiệp nhà nước

Quy định về thành lập, tổ chức lại,
giải thể đơn vị sự nghiệp nhà nước
được bãi bỏ tại Nghị định số
55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012
của Chính phủ quy định về thành
lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự
nghiệp công lập

157/2005/NĐ-CP
Điều 1; khoản 3 Điều 6; Điều 9 Được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1
ngày 23/12/2005 của
Nghị định số 48/2012/NĐ-CP
Chính phủ quy định
ngày 04/6/2012 của Chính phủ sửa
chế độ đối với cán
đổi Nghị định số 157/2005/NĐ-CP
quy định chế độ đối với cán bộ,
bộ, công chức công
công chức công tác nhiệm kỳ tại
tác nhiệm kỳ tại cơ
quan Việt Nam ở
cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
nước ngoài

35/2005/NĐ-CP
ngày 17/3/2005 của
Chính phủ về việc
xử lý kỷ luật cán bộ,
công chức

15/8/2012

01/8/2012

66

- Nội dung (1)
hết hiệu lực từ
ngày 05/7/2011
- Nội dung (2)
hết hiệu lực từ
ngày 25/5/2012
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143/2007/NĐ-CP
ngày 10/9/2007 của
Chính phủ về thủ tục
thực hiện nghỉ hưu
đối với cán bộ, công
chức đủ điều kiện
nghỉ hưu

Nghị định

7

6

118/2006/NĐ-CP
ngày 10/10/2006 của
Chính phủ về việc
xử lý trách nhiệm
vật chất đối với cán
bộ, công chức
Nghị định
103/2007/NĐ-CP
ngày 14/06/2007 của
Chính phủ quy
định trách nhiệm của
người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị
và trách nhiệm của
cán bộ, công chức,
viên chức trong việc
thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí

Nghị định

5

1. Quy định về thủ tục thực hiện
nghỉ hưu đối với công chức
2. Quy định về thủ tục thực
hiện nghỉ hưu đối với viên
chức

1. Những quy định về xử lý kỷ
luật đối với công chức
2. Những quy định về xử lý kỷ
luật đối với viên chức

Những quy định về xử lý trách
nhiệm vật chất đối với viên
chức

Bãi bỏ theo quy định tại khoản 2
Điều 40 Nghị định số 27/2012/
NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính
phủ quy định về xử lý kỷ luật viên
chức và trách nhiệm bồi thường,
hoàn trả của viên chức
- Nội dung (1) bị bãi bỏ theo quy
định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định
số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011
của Chính phủ quy định về xử lý kỷ
luật đối với công chức;
- Nội dung (2) bị bãi bỏ theo quy
định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định
số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012
của Chính phủ quy định về xử lý kỷ
luật viên chức và trách nhiệm bồi
thường, hoàn trả của viên chức
- Nội dung (1) được thay thế theo
quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị
định số 46/2010/NĐ-CP ngày
27/4/2010 của Chính phủ quy định
về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối
với công chức;
- Nội dung (2) được thay thế tại
khoản 3 Điều 51 Nghị định số
29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012
của Chính phủ về tuyển dụng, sử
dụng và quản lý viên chức
67

- Nội dung (1)
hết hiệu lực thi
hành từ ngày
01/7/2010
- Nội dung(2)
hết hiệu lực thi
hành từ ngày
01/6/2012

- Nội dung (1)
hết hiệu lực thi
hành từ ngày
05/7/2011
- Nội dung (2)
hết hiệu lực thi
hành từ ngày
25/5/2012

25/5/2012
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11

10

9

8
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158/2007/NĐ-CP
ngày 27/10/2007 của
Chính phủ quy định
danh mục các vị trí
công tác và thời
hạn định kỳ chuyển
đổi vị trí công tác
đối với cán bộ, công
chức, viên chức
Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày
22/10/2009 của Chính
phủ quy định 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
Nghị định
45/2010/NĐ-CP
ngày 21/4/2010 của
Chính phủ quy định
về tổ chức, hoạt
động và quản lý hội
Quyết
168/2007/QĐ-TTg
định
ngày 05/11/2007 của
Thủ tướng Chính
phủ quy chế hoạt

Nghị định

Khoản 2 Điều 8

- Điểm b khoản 6 Điều 6; Điều 9,
Điều 13, Điều 27;
- Bổ sung Điều 25a;
- Bãi bỏ khoản 3 Điều 7

Điểm c, khoản 1 Điều 5; Điều 14;
Điều 16; Điều 19

Điều 2, khoản 1 Điều 3, Điều 4,
Điều 7, khoản 1 Điều 11

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị
định số 33/2012/NĐ-CP ngày
13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi Nghị
định số 45/2010/NĐ-CP quy định
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Được sửa đổi tại Quyết định số
82/2009/QĐ-TTg sửa đổi khoản 2
Điều 8 Quy chế hoạt động của Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng Trung

Được thay thế bằng Nghị định số
29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa
đổi Nghị định số 92/2009/NĐ-CP
về chức danh, số lượng, một số chế
độ chính sách đối với cán bộ, công
chức ở xã, phường, thị trấn và
những người hoạt động không
chuyên trách

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị
định số 150/2013/NĐ-CP ngày
01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định
số 158/2007/NĐ-CP

15/7/2009

01/6/2012

01/6/2013

20/12/2013
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Thông tư

Thông tư

Thông tư

12

13

14

1. Quy định về thôi việc, bồi
thường chi phí đào tạo
2. Mục III

- Điểm c2 điểm d2 khoản 2
Mục II; khoản 2 Mục IV

02/2009/TT-BNV Khoản 3, khoản 4 Điều 5
19/3/2009
Hướng dẫn triển khai
thực hiện thí điểm
không tổ chức HĐND
huyện, quận, phường

động của Hội đồng
Thi đua - Khen
thưởng Trung ương
02/2005/TT-BNV
ngày 05/01/2005 của
Bộ trưởng Bộ Nội
vụ hướng dẫn thực
hiện chế độ phụ cấp
chức vụ lãnh đạo đối
với cán bộ, công
chức, viên chức
130/2005/TT-BNV
ngày 07/12/2005
Hướng dẫn thực
hiện Nghị định số
54/2005/NĐ-CP về
chế độ thôi việc, chế
độ bồi thường chi
phí đào tạo đối với
cán bộ, công chức
- Nội dung (1) được bãi bỏ theo quy
định tại điểm d khoản 2 Điều 19
Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày
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
- Nội dung (2) được bãi bỏ theo
quy định tại Thông tư số 03/2011/
TT-BNV ngày 25/01/2011 hướng
dẫn thực hiện một số điều của Nghị
định số 18/2010/NĐ-CP
Được sửa đổi theo quy định tại
Điều 1 Thông tư số 04/2009/TT-BNV
ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ

ương kèm theo Quyết định số
168/2007/QĐ-TTg do Thủ tướng
Chính phủ ban hành
Được sửa đổi, bổ sung tại Mục II
của Thông tư số 83/2005/TT-BNV
ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ sửa đổi chế độ nâng bậc
lương và các chế độ phụ cấp lương
đối với cán bộ, công nhân viên chức

01/4/2009

69

- Nội dung (1)
hết hiệu lực từ
ngày 15/02/2013
- Nội dung (2)
hết hiệu lực từ
ngày 11/3/2011

10/9/2005
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12/2006/TTLTBKHCN-BTC-BNV
ngày 05/6/2006
hướng dẫn Nghị

Thông tư
liên tịch

17

16

17/1999/TTLTBLĐTBXH-BTCBTCCBCP ngày
21/7/1999 Hướng dẫn
NĐ 23/1999/NĐ-CP
về chế độ đối với
quân nhân, cán bộ đi
chiến trường B, C, K
trong thời kỳ chống
mỹ cứu nước không
có thân nhân phải
trực tiếp nuôi dưỡng
và quân nhân, cán bộ
được Đảng cử lại
miền Nam hoạt động
sau Hiệp định
Giơnevơ năm 1954.
Thông Tư 01/2005/TTLT-BNVliên tịch BTC ngày 05/01/2005
Hướng dẫn thực hiện
chuyển xếp lương cũ
sang lương mới đối
với cán bộ, công
chức, viên chức

Thông tư
liên tịch

15

70

- Bổ sung điểm đ, e, g khoản 2
Mục I
- Sửa đổi khoản 4, khoản 5,
khoản 6 Mục I; khoản 1, điểm

Hướng dẫn chuyển xếp lương
cũ sang lương mới đối với cán
bộ chuyên trách và công chức
cấp xã

Đối tượng áp dụng

Được bổ sung theo quy định tại
Thông tư lên tịch số 82/2005/
TTLT-BNV-BTC ngày 10/8/2005
sửa đổi Thông tư liên tịch số
01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng
dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ
sang lương mới đối với cán bộ,
công chức, viên chức
Được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư
liên tịch số 36/2011/TTLTBKHCN-BTC-BNV ngày 26/12/2011

15/3/2012

10/9/2005

10/9/2002
Được sửa đổi, bổ sung theo quy
định tại Thông tư số 13/2002/TTBLĐTBXH ngày 10/9/2002 của Bộ
trưởng Bộ Lao động -Thương binh
và Xã hội bổ sung Thông tư liên
tịch số 17/1998/TTLT-BLĐTBXHBTC-BTCCBCP hướng dẫn thi
hành NĐ 23/1999/NĐ-CP về chế
độ đối với quân nhân, cán bộ di
chiến trường B, C, K trong thời kỳ
chống Mỹ cứu nước không có thân
nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và
quân nhân, cán bộ được Đảng cử
lại miền Nam hoạt động sau Hiệp
định Giơnevơ năm 1954
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Thông tư
liên tịch

Thông tư
liên tịch

18

19

06/2007/TTLTBGDĐT-BNV-BTC
ngày 27/3/2007

định số 115/2005/
NĐ-CP quy định cơ
chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm của các
tổ chức khoa học và
công nghệ công lập.
29/2006/TTLTBNG-BNV-BTCBLĐTBXH ngày
08/11/2006 Hướng
dẫn Nghị định số
157/2005/NÐ-CP về
chế độ đối với cán
bộ, công chức công
tác nhiệm kỳ tại Cơ
quan Việt Nam ở
nước ngoài.

Điểm b khoản 2 Mục I

1. Bảng V - Phụ lục II
2. Phụ lục I

a, b khoản 4 Mục II; điểm a, b
khoản 1 Mục III; khoản 2 Mục IV;
khoản 1, khoản 2 Mục VII;
khoản 1 Mục VIII; khoản 3
Mục XII
- Nội dung (1) được bãi bỏ theo
quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông
tư liên tịch số 01/2013/TTLTBNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày
08/5/2013 hướng dẫn Nghị định số
48/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định
số 157/2005/NĐ-CP quy định chế
độ đối với cán bộ, công chức công
tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam
ở nước ngoài;
- Nội dung 2 được bổ sung theo
quy định tại Điều 1 Thông tư liên
tịch số 01/2010/TTLT-BNG-BNVBTC-BLĐTBXH ngày 27/4/2010
sửa đổi Thông tư liên tịch số
29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTCBLĐTBXH hướng dẫn Nghị định
số 157/2005/NĐ-CP về mức sinh
hoạt phí tối thiểu tại các cơ quan
Việt Nam ở nước ngoài.
Được thay thế theo quy định tại
Điều 1 Thông tư liên tịch số
35/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC

03/11/2013

71

- Nội dung (1)
hết hiệu lực từ
ngày 22/6/2013
- Nội dung (2)
có hiệu lực từ
ngày 11/6/2010
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21

20

72

Hướng dẫn Nghị định
số 61/2006/NĐ-CP về
chính sách đối với
nhà giáo, cán bộ quản
lý giáo dục công tác ở
trường chuyên biệt, ở
vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn.
Mục V
Thông tư
01/2008/TTLTliên tịch
BCA-BLĐTBXHBTC-BNV
15/01/2008 Hướng
dẫn chế độ, chính
sách đối với sĩ quan,
hạ sĩ quan Công an
nhân dân nghỉ hưu,
chuyển ngành, thôi
phục vụ trong Công
an nhân dân; sĩ quan,
hạ sĩ quan Công an
nhân dân chuyển sang
công nhân, viên chức
Công an nhân dân.
Quyết
06/2007/QĐ-BNV Mẫu sơ yếu lý lịch 02a-BNV/2007
định
ngày 18/6/2007 Ban
hành thành phần hồ
sơ cán bộ, công chức
và mẫu biểu quản lý
hồ sơ cán bộ, công chức
Được thay thế theo quy định tại
khoản 4 Điều 1 Quyết định số
02/2008/QĐ-BNV ngày
06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ về việc ban hành mẫu biểu quản
lý hồ sơ cán bộ, công chức

21/10/2008

29/8/2010
Được bãi bỏ theo quy định tại
khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch
số 03/2010/TTLT-BCABLĐTBXH-BTC-BNV ngày
15/7/2010 hướng dẫn Nghị định số
59/2010/NĐ-CP sửa đổi về chế độ,
chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ
quan công an nhân dân nghỉ hưu,
hy sinh, từ trần quy định Nghị định
số 43/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật
Công an nhân dân.

ngày 19/9/2013 hướng dẫn Nghị
định số 19/2013/NĐ-CP sửa đổi
Nghị định số 61/2006/NĐ-CP về
chính sách đối với nhà giáo, cán bộ
quản lý giáo dục công tác ở trường
chuyên biệt, ở vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
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76/2015/QH13
19/6/2015

Thay thế Nghị định số
112/2011/NĐ-CP; Nghị
định số 92/2009/NĐ-CP
và Nghị định số
29/2013/NĐ-CP
71/2003/NĐ-CP Về phân cấp quản lý
19/6/2003
biên chế hành chính, sự
nghiệp nhà nước

Luật

Nghị
định

Nghị
định

2

3

4

77/2015/QH13

Nội dung kiến nghị/Lý do
kiến nghị

Bãi bỏ

Ban hành
mới

- Các quy định về biên chế Bộ Nội Kiến nghị
công chức được bãi bỏ tại vụ
Chính phủ
Nghị định số 21/2010/NĐ-CP
bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số
10/NQ-CP ngày 03/02/2018
của Chính phủ

Dự kiến
trình Quốc
hội thông
qua tháng
10/2019
Bộ Nội Đã trình
vụ
Chính phủ
năm 2017

73

Cơ
quan/ Thời hạn xử lý
đơn vị hoặc kiến nghị
chủ trì xử lý/tình hình
soạn
xây dựng
thảo

Chính quyền địa phương
Luật tổ chức chính quyền Sửa đổi, bổ
Thực hiên chỉ đạo của Thủ Bộ Nội
địa phương
sung
tướng Chính phủ tại Công vụ
văn số 1839/VPCP-PL
Luật Tổ chức Chính phủ
ngày 27/02/2018

Tên gọi của văn bản

Luật

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban
hành văn bản3

1

Tên loại
STT
văn bản

Kiến nghị (đình
chỉ thi hành,
ngưng hiệu
lực, sửa đổi,
bổ sung, thay
thế, bãi bỏ hoặc
ban hành mới)

Phụ lục 4
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH,
NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 103 ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
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Quyết
định

Nghị
định

Nghị
định

5

6

7

74

Về việc điều chỉnh địa
giới hành chính của các
huyện, xã có địa giới
chưa hợp lý

15/2007/NĐ-CP Về việc phân loại đơn vị
hành chính cấp tỉnh và
26/01/2007
cấp huyện

159/2005/NĐ-CP Về việc phân loại đơn vị
hành chính xã, phường,
27/12/2005
thị trấn

64B/HĐBT
12/9/1981

Bãi bỏ

Bãi bỏ

Bãi bỏ

Nội dung văn bản đã được Bộ Nội Kiến nghị
Chính phủ
quy định tại Nghị quyết số vụ
1211/2016/ UBTVQH13
bãi bỏ
ngày 25/5/2016 của Ủy
ban thường vụ Quốc hội
quy định về tiêu chuẩn của
đơn vị hành chính và phân
loại đơn vị hành chính

Nội dung văn bản đã được Bộ Nội Kiến nghị
quy định tại Nghị quyết số vụ
Chính phủ
1211/2016/ UBTVQH13
bãi bỏ
ngày 25/5/2016 của Ủy
ban thường vụ Quốc hội
quy định về tiêu chuẩn của
đơn vị hành chính và phân
loại đơn vị hành chính

Nội dung văn bản đã được Bộ Nội Kiến nghị
Chính phủ
quy định tại Nghị quyết số vụ
1211/2016/ UBTVQH13
bãi bỏ
ngày 25/5/2016 của Ủy
ban thường vụ Quốc hội
quy định về tiêu chuẩn của
đơn vị hành chính và phân
loại đơn vị hành chính

- Các quy định về biên chế
được bãi bỏ tại Nghị định
số 41/2012/NĐ-CP
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Thông 05/2007/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện
tư
21/6/2007
Nghị định số 15/2007/
NĐ-CP về phân loại đơn
vị hành chính cấp tỉnh
và cấp huyện

Thông 02/2012/TT-BNV Hướng dẫn Nghị định số Bãi bỏ
tư
15/6/2012
62/2011/NĐ-CP về
thành lập thành phố
thuộc tỉnh, thị xã, quận,
phường, thị trấn

10

11

Bãi bỏ

Bãi bỏ
Thông 05/2006/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện
tư
một số điều quy định tại
30/5/2006
Nghị định số 159/2005/
NĐ-CP ngày 27/12/2005
của Chính phủ về phân
loại đơn vị hành chính
xã, phường, thị trấn

Bãi bỏ

9

62/2011/NĐ-CP Về thành lập thành phố
26/7/2011
thuộc tỉnh, thị xã, quận,
phường, thị trấn

Nghị
định

8

Nội dung văn bản đã được
quy định tại Nghị quyết số
1211/2016/ UBTVQH13
ngày 25/5/2016 của Ủy
ban thường vụ Quốc hội
quy định về tiêu chuẩn của
đơn vị hành chính và phân
loại đơn vị hành chính
Nội dung văn bản đã được
quy định tại Nghị quyết số
1211/2016/ UBTVQH13
ngày 25/5/2016 của Ủy
ban thường vụ Quốc hội
quy định về tiêu chuẩn của
đơn vị hành chính và phân
loại đơn vị hành chính
Nội dung văn bản đã được
quy định tại Nghị quyết số
1211/2016/ UBTVQH13
ngày 25/5/2016 của Ủy
ban thường vụ Quốc hội
quy định về tiêu chuẩn của
đơn vị hành chính và phân
loại đơn vị hành chính
Nội dung văn bản đã được
quy định tại Nghị quyết số
1211/2016/UBTVQH13
ngày 25/5/2016 của Ủy
ban thường vụ Quốc hội
75

Bộ Nội Sau khi ban
vụ
hành kết quả
hệ thống
hóa kỳ
2014 - 2018

Bộ Nội Sau khi ban
vụ
hành kết
quả hệ thống
hóa kỳ
2014 - 2018

Bộ Nội Sau khi ban
vụ
hành kết
quả hệ thống
hóa kỳ
2014 - 2018

Bộ Nội Kiến nghị
vụ
Chính phủ
bãi bỏ

75

CÔNG BÁO/Số 223 + 224/Ngày 25-02-2019
75

20/2001/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, thủ Bãi bỏ
17/5/2001
tục bổ nhiệm và miễn
nhiệm các chức danh
giáo sư và phó giáo sư

102/2007/NĐ-CP Quy định thời hạn không Bãi bỏ
được kinh doanh trong
14/6/2007
lĩnh vực có trách nhiệm

Nghị
định

Nghị
định

14

15

Sửa đổi, bổ
sung

Luật

13

Luật viên chức 2010

58/2010/QH12
15/11/2010

Luật

22/2008/QH12
13/11/2008

quy định về tiêu chuẩn của
đơn vị hành chính và phân
loại đơn vị hành chính

76

Bộ Nội Dự kiến
vụ
trình Quốc
hội thông
qua vào tháng
01/2019
Phù hợp với quy định của Bộ Nội Dự kiến
Đảng và yêu cầu thực tiễn vụ
trình Quốc
hội thông
qua vào tháng
01/2019
Căn cứ Luật Giáo dục
Bộ Nội Kiến nghị
năm 2005, ngày 31/12/2008,
vụ
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ đã
bãi bỏ
ban hành Quyết định số
174/2008/QĐ-TTg ban hành
quy định tiêu chuẩn, thủ
tục bổ nhiệm, miễn nhiệm
chức danh giáo sư, phó
giáo sư (đã hết hiệu lực,
được thay thế bằng Quyết
định số 37/2018/QĐ-TTg)
Những việc cán bộ, công
Bộ Nội Kiến nghị
chức không được làm thực vụ
Chính phủ
hiện theo quy định của
bãi bỏ

Công chức - viên chức
Luật cán bộ, công chức
Sửa đổi, bổ
Phù hợp với quy định của
2008
sung
Đảng và yêu cầu thực tiễn

12

76
76
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Nghị
định

Nghị
định

Nghị
định

Nghị
định

16

17

18

19

Quy định chi tiết về áp
dụng hình thức kỷ luật
đối với cán bộ, công chức,
viên chức đã thôi việc,
nghỉ hưu, chuyển công
tác có hành vi vi phạm
trong quá trình công tác

Quy định về thực hiện
chế độ công chức, chế
độ quản lý, sử dụng đối
với một số đối tượng
trong đơn vị sự nghiệp
công lập và doanh nghiệp
Quy định chi tiết về
tuyển dụng và thi nâng
ngạch công chức

Ban hành
mới

Ban hành
mới

Ban hành
mới

quản lý đối với những
người là cán bộ, công
chức, viên chức sau khi
thôi giữ chức vụ
56/2015/NĐ-CP Về đánh giá và phân loại Sửa đổi, bổ
cán bộ, công chức, viên sung
09/6/2015
chức

Dự kiến theo dự thảo Luật
sửa đổi, bổ sung Luật Cán
bộ, công chức và Luật
Viên chức (có điều khoản
giao Chính phủ quy định
chi tiết)
Dự kiến theo dự thảo Luật
sửa đổi, bổ sung Luật Cán
bộ, công chức và Luật
Viên chức (có điều khoản
giao Chính phủ quy định
chi tiết)
Dự kiến theo dự thảo Luật
sửa đổi, bổ sung Luật Cán
bộ, công chức và Luật
Viên chức (có điều khoản
giao Chính phủ quy định
chi tiết)

Thực hiện Nghị quyết số
132/NQ-CP ngày
24/10/2018 của Chính phủ

Luật Phòng chống tham
nhũng, Luật Cán bộ, công
chức và Luật Viên chức

Bộ Nội 11/2019
vụ

Bộ Nội 10/2019
vụ

Bộ Nội Dự kiến
trình Chính
vụ
phủ thông
qua tháng
02/2019
Bộ Nội
vụ

77

77
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24

23

22

21

20

78

Quy định trách nhiệm,
cơ chế giám sát, kiểm tra
trách nhiệm của người
đứng đầu trong quản lý,
điều hành đơn vị sự
nghiệp công lập
Nghị
Quy định việc áp dụng
định
Luật Cán bộ, công chức
đối với đối tượng là cán bộ
Nghị
Về quy hoạch, bổ
định
nhiệm, bổ nhiệm lại,
thôi giữ chức vụ, từ
chức, miễn nhiệm, điều
động và luân chuyển đối
với công chức, viên
chức lãnh đạo, quản lý
Quyết 165/2007/QĐ-TTg Quy định tạm thời tiêu
định
chuẩn thanh tra viên
27/10/2007
chuyên ngành xây dựng
quận, huyện và xã,
phường, thị trấn tại
thành phố Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh
Thông 22/2003/TT-BNV Hướng dẫn việc bổ
tư
nhiệm và miễn nhiệm
15/5/2003
các ngạch Giáo sư, Phó
giáo sư trong các cơ sở
giáo dục đại học và sau
đại học công lập

Nghị
định

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Quyết định số 89/2007/
QĐ-TTg được áp dụng
làm căn cứ ban hành đã
hết hiệu lực 15/5/2013
theo Nghị định số
26/2013/NĐ-CP
Căn cứ quy định của Luật
Giáo dục năm 2005, ngày
31/12/2008, Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 174/2008/
QĐ-TTg ban hành quy

Ban hành
mới
Ban hành
mới

Bãi bỏ

Bãi bỏ

78

Bộ Nội Sau khi ban
vụ
hành kết
quả hệ thống
hóa kỳ
2014 - 2018

Bộ Nội Kiến nghị
vụ
Thủ tướng
Chính phủ
bãi bỏ

Bộ Nội
vụ

Bộ Nội
vụ

Thực hiện theo Nghị quyết Bộ Nội 3/2019
vụ
số 08/NQ-CP ngày
24/01/2018 của Chính phủ

Ban hành
mới

78
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Thông
tư

Thông
tư

Thông
tư

25

26

27

03/2012/TT-BNV Hướng dẫn Nghị định số
26/6/2012
66/2011/NĐ-CP quy định
áp dụng Luật Cán bộ,
công chức đối với chức
danh lãnh đạo, quản lý
công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên do
Nhà nước làm chủ sở
hữu và người được cử
làm đại diện chủ sở hữu
phần vốn của Nhà nước
tại doanh nghiệp có vốn
góp của Nhà nước
Quy định chế độ báo
cáo, thống kê và quản lý
hồ sơ viên chức
Hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 161/2018/
NĐ-CP ngày 29/11/2018
sửa đổi quy định về tuyển
dụng công chức, viên
chức, nâng ngạch công
Ban hành
mới

Ban hành
mới

Bãi bỏ

Quy định cụ thể các nội
dung mới của Nghị định
số 161/2018/NĐ-CP

Bộ Nội
vụ

định tiêu chuẩn, thủ tục bổ
nhiệm, miễn nhiệm chức
danh giáo sư, phó giáo sư
(đã hết hiệu lực, được thay
thế bằng Quyết định số
37/2018/QĐ-TTg)
Thông tư số 03/2012/TT- Bộ Nội
BNV hết hiệu lực vì Nghị
vụ
định số 66/2011/NĐ-CP là
văn bản được hướng dẫn
đã hết hiệu lực đã được
thay thế bằng Nghị định số
97/2015/NĐ-CP và Nghị
định số 106/2015/ NĐ-CP
(Theo Khoản 4 Điều 154
Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật 2015
và Khoản 2 Điều 38 Nghị
định số 34/2016/NĐ-CP)
Bộ Nội
Đáp ứng yêu cầu quản lý
vụ

79

Sau khi ban
hành kết
quả hệ thống
hóa kỳ
2014 - 2018
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Quyết
định

Thông
tư liên
tịch

Nghị
định

28

29

30

80

619/1999/TTLTTTNNBTCCBCP
12/8/1999
Bãi bỏ

Tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch thanh tra được quy
định tại Nghị định số
97/2011/NĐ-CP ngày
21/10/2011 của Chính phủ
quy định về thanh tra viên
và cộng tác viên thanh tra
Nội dung đã được quy
định tại Nghị định số
97/2011/NĐ-CP ngày
21/10/2011 của Chính phủ
quy định về thanh tra viên
và cộng tác viên thanh tra
Bộ Nội
vụ

Bộ Nội Kiến nghị
vụ
Thủ tướng
Chính phủ
bãi bỏ

Tiền lương
Quy định chính sách đối Thay thế 03
Thực hiện chỉ đạo của Thủ Bộ Nội
Nghị định:
với cán bộ, công chức,
tướng Chính phủ
vụ
viên chức và lực lượng
Nghị định số
vũ trang công tác ở vùng 116/2010/
có điều kiện kinh tế - xã NĐ-CP; Nghị
hội đặc biệt khó khăn
định số
61/2006/NĐ-CP
(được sửa đổi,

Hướng dẫn việc tuyển
dụng, chuyển ngạch,
nâng ngạch, quản lý và
xử lý kỷ luật công chức
thanh tra.

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
04/2008/QĐ-BNV Về tiêu chuẩn nghiệp vụ Bãi bỏ
17/11/2008
các ngạch công chức
ngành thanh tra

80
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Nghị
định

Nghị
định

Thông
tư

31

32

33

6-CP
21/01/1997

Ban hành
mới

Hướng dẫn mức lương
cơ sở với các đối tượng
hưởng lương, phụ cấp
trong cơ quan, đơn vị sự
nghiệp công lập của
Đảng, nhà nước, tổ chức
chính trị - xã hội và hội

Ban hành
mới

Bãi bỏ
Về việc giải quyết tiền
lương và trợ cấp năm
1997 đối với công chức,
viên chức hành chính sự,
nghiệp, người nghỉ hưu,
nghỉ mất sức lực lượng
vũ trang cán bộ xã,
phường và một số đối
tượng hưởng chính sách
xã hội

Quy định mức lương cơ
sở đối với cán bộ, công
chức, viên chức và lực
lượng vũ trang

bổ sung tại
Nghị định số
19/2013/
NĐ-CP);
Nghị định số
64/2009/NĐ-CP

Sau khi Nghị định mức
lương cơ sở được ban hành

Không còn phù hợp
- Điểm a khoản 1 Điều 1
được thay thế bằng khoản
1, 2 Điều 1 Nghị định số
175/1999/NĐ-CP, có hiệu
lực 01/01/2000)
- Điểm b khoản 1 được
thay thế bằng khoản 3
Điều 4 Nghị định số
210/2004/NĐ-CP

Thực hiện Nghị quyết của
Quốc hội về dự toán ngân
sách nhà nước năm 2019

Bộ Nội
vụ

Bộ Nội Kiến nghị
Chính phủ
vụ
bãi bỏ

Bộ Nội 6/2019
vụ

81
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Thông
tư

Thông
tư liên
tịch

Thông
tư liên
tịch

34

35

36

82

72/2000/TTLT- Hướng dẫn điều chỉnh
Bãi bỏ
BTCCBCP-BTC mức tiền lương tối thiểu,
mức trợ cấp và sinh hoạt
26/12/2000
phí đối với các đối
tượng hưởng lương, phụ
cấp, trợ cấp và sinh hoạt
phí từ nguồn kinh phí

Hướng dẫn thực hiện
Ban hành
điều chỉnh mức trợ cấp
mới
hàng tháng đối với cán
bộ xã đã nghỉ việc theo
Quyết định số 130-CP
ngày 20/6/1975 của Hội
đồng Chính phủ và
Quyết định số 111-HĐBT
ngày 13/10/1981 của
Hội đồng Bộ trưởng
54/1999/TTLT- Hướng dẫn điều chỉnh
Bãi bỏ
BTCCBCP-BTC mức tiền lương tối thiểu,
mức trợ cấp và mức sinh
29/12/1999
hoạt phí đối với các đối
tượng hưởng lương, phụ
cấp, trợ cấp và sinh hoạt
phí từ nguồn kinh phí
thuộc Ngân sách Nhà
nước
Văn bản được áp dụng
làm căn cứ ban hành là
Nghị định số 175/1999/
NĐ-CP ngày 15/12/1999
về điều chỉnh mức lương
tối thiểu, mức trợ cấp và
sinh hoạt phí đối với các
đối tượng hưởng lương, phụ
cấp và sinh hoạt từ nguồn
kinh phí thuộc ngân sách nhà
nước hết hiệu lực thi hành
Văn bản được áp dụng làm
căn cứ ban hành là Nghị
định số 77/2000/NĐ-CP
ngày 15/12/2000 về việc
điều chỉnh mức lương tối
thiểu, mức trợ cấp và sinh
hoạt phí đối với các đối

Sau khi Nghị định hướng
dẫn điều chỉnh lương hưu,
trợ cấp bảo hiểm xã hội,
trợ cấp hàng tháng được
ban hành

82

Bộ Nội Sau khi ban
hành kết quả
vụ
hệ thống
hóa kỳ
2014 - 2018

Bộ Nội Sau khi ban
hành kết
vụ
quả hệ thống
hóa kỳ
2014 - 2018

Bộ Nội
vụ
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Nghị
định
Nghị
định

Nghị
định

38

40

39

Thông
tư liên
tịch

37

Hướng dẫn Quyết định
số 241/2006/QĐ-TTg về
chế độ bồi dưỡng phiên
tòa.

93/2003/NĐ-CP Quy định chức năng,
Bãi bỏ
13/8/2003
nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Kiểm
toán Nhà nước

Tổ chức - biên chế
21/2010/NĐ-CP Về quản lý biên chế
Thay thế
08/3/2010
công chức
91/2003/NĐ-CP Quy định chức năng,
Bãi bỏ
13/8/2003
nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Ban
Tôn giáo Chính phủ

01/2007/TTLTTANDTCVKSNDTCBNV-BTCBCA-BQP-BTP
31/01/2007

thuộc ngân sách nhà
nước

Bộ Nội
vụ
Bộ Nội Kiến nghị
vụ
Chính phủ
bãi bỏ

Tòa án
nhân
dân tối
cao

- Ban Tôn giáo Chính phủ
đã sáp nhập về Bộ Nội vụ
theo quy định tại Nghị
định số 08/NĐ-CP ngày
08/8/2007.
- Chức năng, nhiệm vụ
quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Ban Tôn giáo
Chính phủ được quy định
tại Quyết định số 32/2018/
QĐ-TTg ngày 03/8/2018
Theo Luật Kiểm toán Nhà Bộ Nội Kiến nghị
nước 2015, Kiểm toán nhà vụ
Chính phủ
nước là cơ quan thuộc
bãi bỏ
Quốc hội

Đáp ứng yêu cầu quản lý

tượng hưởng lương, phụ
cấp, trợ cấp và sinh hoạt
phí hết hiệu lực thi hành
Hết hiệu lực do Quyết định
số 241/2006/QĐ-TTg ngày
25/10/2006 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về chế
độ bồi dưỡng phiên tòa đã
hết hiệu lực, được thay thế
bằng Quyết định số 41/2012/
QĐ-TTg ngày 05/10/2012
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Nghị
định

Nghị
định

Nghị
định

Nghị
định

Nghị
định

Nghị
định

41

42

43

44

45

46

84

10/2016/NĐ-CP Quy định về cơ quan
thuộc Chính phủ
01/02/2016

37/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức cơ
quan chuyên môn thuộc
05/5/2014
Ủy ban nhân dân huyện,
quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh

24/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ
quan chuyên môn thuộc
04/4/2014
Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc
Trung ương

36/2013/NĐ-CP Về vị trí việc làm và cơ
22/4/2013
cấu ngạch công chức

55/2012/NĐ-CP Quy định về thành lập,
tổ chức lại, giải thể đơn
28/6/2012
vị sự nghiệp công lập

41/2012/NĐ-CP Quy định vị trí việc làm
trong đơn vị sự nghiệp
08/5/2012
công lập

Sửa đổi, bổ
sung

Ban hành
mới

Sửa đổi, bổ
sung hoặc
thay thế
Ban hành
mới

Sửa đổi, bổ
sung

Sửa đổi, bổ
sung

Thực hiện Nghị quyết số
01/NQ-CP ngày 01/01/2018
của Chính phủ về nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu thực hiện
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách
nhà nước năm 2018
Thực hiện Nghị quyết số
01/NQ-CP ngày 01/01/2018
của Chính phủ về nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu thực hiện
Kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội và dự toán ngân sách
nhà nước năm 2018
Phù hợp với Luật Tổ chức
Chính phủ và yêu cầu thực
tiễn

Thực hiện Nghị quyết số
89-NQ/CP ngày 10/10/2016
của Chính phủ về phiên
họp thường kỳ tháng 9/2016
Thực hiện chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ tại Công
văn số 6131/VPCP-TCCV
ngày 14/6/2017 của Văn
phòng Chính phủ
Đáp ứng yêu cầu quản lý

Bộ Nội
vụ

Bộ Nội
vụ

Bộ Nội
vụ

Bộ Nội
vụ

Bộ Nội
vụ

Bộ Nội
vụ

84
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Nghị
định

Nghị
định

Quyết
định

Quyết
định

Quyết
định

Thông
tư

47

48

49

50

51

52

151-TCCP/
TC-1997
04/8/1997

Bãi bỏ

Bãi bỏ

Bãi bỏ

Ban hành
mới

Sửa đổi, bổ
sung

Về công tác tổ chức và
Bãi bỏ
tiền lương của Ban quản
lý khu công nghiệp, khu
chế xuất, khu công nghệ
cao do Ban Tổ chức, cán
bộ Chính phủ ban hành

123/2016/NĐ-CP Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và
01/9/2016
cơ cấu tổ chức của Bộ,
cơ quan ngang Bộ
Quy định số lượng cấp phó
và tiêu chí xác định số
lượng cấp phó của các
đơn vị sự nghiệp công lập
01/2002/QĐ-TTg Thành lập Kiểm toán
Nhà nước khu vực Bắc
04/01/2002
miền Trung trực thuộc
Kiểm toán Nhà nước.
02/2002/QĐ-TTg Thành lập Vụ Tổ chức cán
bộ và đào tạo trực thuộc
04/01/2002
Kiểm toán Nhà nước
(Nghị định số 70/CP
năm 1994 đã hết hiệu lực)
03/2002/QĐ-TTg Thành lập Trung tâm tin
học trực thuộc kiểm toán
04/01/2002
Nhà nước.

85

Bộ Nội Kiến nghị
vụ
Thủ tướng
Chính phủ
bãi bỏ
Bộ Nội Sau khi ban
vụ
hành kết
quả hệ thống
hóa kỳ
2014 - 2018

Bộ Nội Kiến nghị
vụ
Thủ tướng
Chính phủ
bãi bỏ
Bộ Nội Kiến nghị
vụ
Thủ tướng
Chính phủ
bãi bỏ

Theo Luật Kiểm toán nhà
nước 2015, Kiểm toán nhà
nước là cơ quan của Quốc
hội
Theo Luật Kiểm toán nhà
nước 2015, Kiểm toán nhà
nước là cơ quan của Quốc
hội
Theo Luật Kiểm toán nhà
nước 2015, Kiểm toán nhà
nước là cơ quan của Quốc
hội
Nội dung của Thông tư đã
được quy định tại Nghị định
số 82/2018/NĐ-CP ngày
22/5/2018 quy định về quản
lý khu công nghiệp và khu
kinh tế; Nghị định số

Bộ Nội 02/2019
vụ

Thực hiện Nghị quyết số
08/NQ-CP ngày
24/01/2018 của Chính phủ

Phù hợp với Luật Tổ chức Bộ Nội
Chính phủ và yêu cầu thực vụ
tiễn

85
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Bãi bỏ

Hướng dẫn giao nhiệm
Bãi bỏ
vụ, tổ chức và nhân sự
bảo hiểm xã hội của hệ
thống lao động - thương
binh và xã hội Tổng Liên
đoàn lao động Việt Nam
sang bảo hiểm xã hội
Việt Nam do Ban Tổ
chức - Cán bộ Chính
phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
và Tổng liên đoàn Lao
động Việt Nam ban hành

Thông
tư liên
tịch

54

125/TT-LB
24/6/1995

Thông 89/2003/TT-BNV Thực hiện phân cấp
quản lý biên chế hành
tư
24/12/2003
chính, sự nghiệp nhà
nước.

53

86

Nghị định số 01/2016/
NĐ-CP ngày 05/01/2016
của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Bảo hiểm xã hội
Việt Nam đã thay thế

Sau khi ban
hành kết
quả hệ thống
hóa kỳ
2014 - 2018

86

Bộ Nội Sau khi ban
hành kết
vụ
quả hệ thống
hóa kỳ
2014 - 2018

Nội dung của Thông tư đã Bộ Nội
được quy định tại Nghị
vụ
định số 41/2012/NĐ-CP
ngày 08/5/2012 về vị trí
việc làm trong đơn vị sự
nghiệp công lập; Nghị định
số 21/2010/NĐ-CP ngày
08/3/2010 về quản lý biên
chế công chức

204/2004/NĐ-CP ngày
14/12/2004 về chế độ tiền
lương đối với cán bộ, công
chức, viên chức và lực
lượng vũ trang
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Thông
tư liên
tịch

Thông
tư liên
tịch

55

56

01/2006/TTLTBTS-BNV
20/3/2006

Hướng dẫn nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức và
biên chế của Thanh tra
Thủy sản ở địa phương.

223/TT-LB-1996 Hướng dẫn chế độ nghỉ
hưu do sắp xếp tổ chức
22/6/1996
và nhân sự do Ban tổ
chức cán bộ Chính phủ Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội - Bộ Tài
chính ban hành

Bãi bỏ

Bãi bỏ

Luật Bảo hiểm xã hội 2014;
Nghị định số 108/2014/
NĐ-CP ngày 20/11/2014
về chính sách tinh giản biên
chế; Nghị định số 26/2015/
NĐ-CP ngày 09/3/2015 quy
định chế độ, chính sách đối
với cán bộ không đủ điều
kiện về tuổi tái cử, tái bổ
nhiệm giữ các chức vụ,
chức danh theo nhiệm kỳ
trong các cơ quan của Đảng
cộng sản Việt Nam, cơ
quan nhà nước, tổ chức
chính trị - xã hội; Nghị
định số 46/2010/NĐ-CP
ngày 27/4/2010 quy định
về thôi việc và thủ tục nghỉ
hưu đối với công chức
Thông tư liên tịch số
14/2015/TTLTBNNPTNT-BNV ngày
25/3/2015 hướng dẫn chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của cơ quan
chuyên môn về nông nghiệp
và phát triển nông thôn
thuộc Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh, cấp huyện đã thay thế
Bộ Nội
vụ phối
hợp với
Bộ
Nông
nghiệp
và phát
triển
nông
thôn

87

Sau khi ban
hành kết
quả hệ thống
hóa kỳ
2014 - 2018

Bộ Nội Sau khi ban
hành kết quả
vụ
hệ thống hóa
kỳ 2014 2018

87
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60

59

58

57

88

Thông
tư

252/TCCP.TC
20/11/1995

Sửa đổi, bổ
sung hoặc
ban hành
mới
Bãi bỏ Khoản 8
Điều 2, khoản 9
Điều 5

Sửa đổi, bổ
sung hoặc
ban hành
mới

Tổ chức phi chính phủ
Hướng dẫn thực hiện
Bãi bỏ
Chỉ thị số 254 ngày
16/5/1994 của Thủ
tướng Chính phủ về việc
các cấp chính quyền hỗ
trợ, tạo điều kiện để

Thông 14/2012/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện
tư
18/12/2012
Nghị định số 41/2012/
NĐ-CP quy định về vị
trí việc làm trong đơn vị
sự nghiệp công lập
Thông 05/2013/TT-BNV Hướng dẫn Nghị định số
tư
25/6/2013
36/2013/NĐ-CP về vị trí
việc làm và cơ cấu
ngạch công chức
Thông 23/2014/TTLT- Hướng dẫn chức năng,
tư liên
BTP-BNV
nhiệm vụ, quyền hạn và
tịch
cơ cấu tổ chức của Sở
22/12/2014
Tư pháp thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương
và Phòng Tư pháp thuộc
Ủy ban nhân dân huyện,
quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh

Nội dung Thông tư không
còn áp dụng trên thực tế.
Tổ chức, hoạt động và
chính sách của Nhà nước
đối với Hội Chữ thập đỏ
Việt Nam đang thực hiện

Sau khi Nghị định sửa đổi,
bổ sung hoặc thay thế Nghị
định số 36/2013/NĐ-CP
được ban hành
Điều 3, Điều 4 Nghị định
số 92/2017/NĐ-CP ngày
07/8/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số
điều của các Nghị định
liên quan đến kiểm soát
thủ tục hành chính đã quy
định công tác kiểm soát
thủ tục hành chính thuộc
chức năng, nhiệm vụ của
văn phòng Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, cấp huyện

88

Bộ Nội Sau khi ban
vụ
hành kết
quả hệ thống
hóa kỳ
2014 - 2018

Bộ Tư
pháp

Bộ Nội
vụ

Sau khi Nghị định sửa đổi, Bộ Nội
vụ
bổ sung Nghị định số
41/2012/NĐ-CP được ban
hành

88
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63

Chỉ thị

Tín ngưỡng, tôn giáo
Bãi bỏ
01/2005/CT-TTg Chỉ thị về công tác đối
04/02/2005
với đạo Tin lành do Thủ
tướng Chính phủ ban
hành

Thông 02/2013/TT-BNV Hướng dẫn Nghị định số Thay thế
tư
10/4/2013
30/2012/NĐ-CP về tổ
chức, hoạt động của quỹ
xã hội, quỹ từ thiện.

Ban hành
mới

62

Hướng dẫn Nghị định
sửa đổi, bổ sung Nghị
định số 45/2010/NĐ-CP

Thông
tư

61

nâng cao hiệu quả hoạt
động của Hội chữ thập
đỏ Việt Nam

- Văn bản được áp dụng
làm căn cứ ban hành
Quyết định đã được thay
thế bằng các văn bản mới;
- Nội dung của văn bản đã
được điều chỉnh tại Nghị
định số 162/2017/NĐ-CP
ngày 01/9/2017.

theo các văn bản quy
phạm pháp luật hiện hành
và Điều lệ Hội Chữ thập
đỏ Việt Nam do Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt
Sau khi Nghị định sửa đổi,
bổ sung Nghị định số
45/2010/NĐ-CP được ban
hành
Sau khi Nghị định thay thế
Nghị định số 30/2012/NĐ-CP
được ban hành

Đã đề
nghị
Bộ Tư
pháp
đưa vào
Danh
mục
trình
Thủ
tướng
Chính
phủ bãi
bỏ

Bộ Nội
vụ

Bộ Nội
vụ

89

89
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Bãi bỏ

Văn bản quy phạm pháp
luật được áp dụng làm căn
cứ ban hành đã hết hiệu
lực thi hành

69

68

67

66

Thông
tư

Phân cấp thẩm quyền
Ban hành
Đáp ứng yêu cầu quản lý
cho Ban Tôn giáo Chính mới
phủ trong việc quản lý
nhà nước về tín ngưỡng,
tôn giáo
Thi đua khen thưởng
15/2003/QH11 Luật thi đua khen
Sửa đổi, bổ
Thực hiện Công văn số
Luật
26/11/2003
thưởng 2003
sung
1613/VPCP-PL ngày
13/6/2017 của Văn phòng
Chính phủ
Ban hành Nghị định mới
Quyết 51/2010/QĐ-TTg Về Quy chế quản lý tổ chức Bãi bỏ
theo Nghị quyết số
xét, tôn vinh danh hiệu và
định
54/NQ-CP ngày 10/5/2018
trao giải thưởng cho doanh
của Chính phủ
nhân và doanh nghiệp
Thông 08/2017/TT-BNV Hướng dẫn Nghị định số Sửa đổi, bổ
Đáp ứng yêu cầu thực tiễn
91/2017/NĐ-CP hướng sung
tư
27/10/2017
dẫn Luật thi đua, khen
thưởng.
Văn thư - lưu trữ
- Thực hiện Quyết định số
Nghị 110/2004/NĐ-CP Về công tác văn thư
Thay thế
28/2018/QĐ-TTg ngày
định
08/4/2004
12/7/2018 của Thủ tướng

Hướng dẫn việc thực
hiện nếp sống văn minh
tại cơ sở tín ngưỡng, cơ
sở tôn giáo

65

04/2014/TTLTBVHTTDLBNV
30/5/2014

Thông
tư liên
tịch

64

90
Đề nghị phối
hợp với Bộ
Văn hóa,
Thể thao và
Du lịch bãi bỏ
9/2019

Bộ Nội Quý
vụ
III/2019

90

Bộ Nội Quý II/2019
vụ

Bộ Nội 10/2019
vụ

Bộ Văn
hóa, Thể
thao và
Du lịch
bãi bỏ
Bộ Nội
vụ

90
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74

73

72

71

70

Sửa đổi

Công tác thanh niên
Luật
53/2005/QH11 Luật Thanh niên
Sửa đổi, bổ
Thực hiện Quyết định số
sung
792/QĐ-TTg ngày 28/6/2018
của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Công văn số
Sửa đổi, bổ
Nghị
12/2011/NĐ-CP Về tổ chức và chính
3073/VPCP-QHĐP ngày
sung (nếu
định
30/01/2011
sách đối với thanh niên
04/4/2018 của Văn phòng
được Chính
xung phong
phủ đồng ý) Chính phủ
Thông
Quy định chế độ báo cáo Ban hành
Căn cứ Luật Thống kê 2015;
tư
thống kê về thanh niên
mới
Nghị định số 94/2016/
Việt Nam
NĐ-CP và Thông tư số
11/2018/TT-BNV
Văn phòng Bộ
Thông 06/2016/TT-BNV Quy định chế độ thông
Sửa đổi, bổ
Thực hiện Quyết định số
tư
tin,
báo
cáo
công
tác
sung
hoặc
559/QĐ-TTg
ngày
24/11/2016
ngành Nội vụ.
thay thế
24/4/2017 của Thủ tướng

Thông 09/2014/TT-BNV Hướng dẫn về quản lý
tư
Chứng chỉ hành nghề
01/10/2014
lưu trữ và hoạt động
dịch vụ lưu trữ.

Chính phủ về việc gửi,
nhận văn bản điện tử giữa
các cơ quan trong hệ thống
hành chính nhà nước.
- Đáp ứng yêu cầu cải
cách hành chính, Chính
phủ điện tử
Phù hợp với quy định của
pháp luật (theo yêu cầu
của Bộ Tư pháp tại Công
văn số 09/BTP-KTrVB
ngày 20/01/2015)

Bộ Nội Sau khi
vụ
Chính phủ
ban hành
91

Bộ Nội 11/2019
vụ
Trình hồ sơ đề
nghị xây dựng
Nghị định
Bộ Nội
vụ

Bộ Nội 10/2019
vụ

Bộ Nội
vụ
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Quyết
định

Quyết
định

77

78

Hết hiệu lực do nội dung
đã được quy định tại Thông
tư số 06/2016/TT-BNV
ngày 24/11/2016 của Bộ Nội
vụ quy định chế độ thông
tin, báo cáo ngành nội vụ

Không còn phù hợp

Chính phủ phê duyệt “Đề
án đơn giản hóa chế độ báo
cáo trong hoạt động của cơ
quan hành chính nhà nước”
Đáp ứng yêu cầu thực tiễn
và căn cứ theo Nghị định
số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017

30/2004/QĐ-BNV Ban hành chương trình
04/5/2004
bồi dưỡng kiến thức

Bãi bỏ

Bộ Nội Sau khi ban
vụ
hành kết quả
hệ thống hóa
kỳ 2014 - 2018

Bộ Nội Sau khi ban
vụ
hành kết quả
hệ thống hóa
kỳ 2014 - 2018

Nghị định
quy định về
chế độ thông
tin, báo cáo
Bộ Nội Quý 4/2019
vụ

92

Căn cứ ban hành Quyết định Bộ Nội Sau khi ban
đã hết hiệu lực thi hành
vụ
hành kết quả

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

88/2004/QĐ-BNV Quy định chế độ thông
Bãi bỏ
10/12/2004
tin báo cáo trong Bộ Nội
vụ

Về việc sửa đổi quy định Bãi bỏ
về trang bị, quản lý và
sử dụng máy điện thoại
công vụ tại nhà riêng,
máy điện thoại di động
và máy nhắn tin công vụ
đối với chức danh cán
bộ, công chức thuộc Bộ
Nội vụ kèm theo Quyết
định số 15/QĐ-TCCP

Quyết
định

76

04/2002/
QĐ-BNV
13/9/2002

Thông 01/2014/TT-BNV Hướng dẫn xét tặng Kỷ Sửa đổi, bổ
tư
niệm chương về lĩnh vực sung
10/01/2014
thuộc thẩm quyền quản
lý của Bộ Nội vụ
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Quyết
định

Quyết
định

Quyết
định

79

80

81

08/2007/QĐ-BNV Ban hành bộ chương
14/11/2007
trình khung đào tạo, bồi
dưỡng Chủ tịch Hội
đồng nhân dân, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn giai
đoạn 2006 - 2010

07/2006/QĐ-BNV Về Chương trình khung
05/4/2006
bồi dưỡng ngạch cán sự

hành chính và quản lý
nhà nước cho cán bộ,
công chức cấp xã các
tỉnh Tây Nguyên
135/2005/QĐ-BNV Về Quy chế bồi dưỡng
15/12/2005
Trưởng thôn, Tổ trưởng
Tổ dân phố

Bãi bỏ

Bãi bỏ

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành Quyết
định đã hết hiệu lực thi
hành

Không còn phù hợp trên
thực tế. Quyết định số
74/2001/QĐ-TTg ngày
07/5/2001 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức giai
đoạn 2001 - 2005 đã hết
hiệu lực
Nội dung đã được quy định
tại Quyết định số
2461/QĐ-BNV ngày
01/11/2018 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ ban hành
Chương trình bồi dưỡng
ngạch cán sự
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Bộ Nội Sau khi ban
vụ
hành kết quả
hệ thống hóa
kỳ 2014 - 2018

Bộ Nội Sau khi ban
vụ
hành kết quả
hệ thống hóa
kỳ 2014 - 2018

Bộ Nội Sau khi ban
hành kết quả
vụ
hệ thống hóa
kỳ 2014 - 2018

hệ thống hóa
kỳ 2014 - 2018
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Thông
tư

Quyết
định

84

Bãi bỏ

22/2002/QĐ-BNV Ban hành quy định nội
dung, quy trình nhận xét,
30/12/2002
đánh giá cán bộ, công
chức thuộc Bộ Nội vụ

Bãi bỏ

Lĩnh vực khác
Hướng dẫn thực hiện bổ Ban hành
nhiệm ngạch và xếp
mới
lương đối với công chức
chuyên ngành văn thư

Thông 07/2006/TT-BNV Hướng dẫn việc xây
dựng và thực hiện chỉ
tư
05/6/2003
tiêu đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức

83

82

94

Theo quy định của Nghị
định số 24/2010/NĐ-CP
ngày 15/3/2010 của Chính
phủ về tuyển dụng, sử
dụng và quản lý công chức
Công tác đánh giá, phân
loại công chức, viên chức,
người lao động thuộc Bộ
Nội vụ được thực hiện
theo quy định tại Nghị
định số 56/2015/NĐ-CP
ngày 09/6/2015 của Chính
phủ về đánh giá, phân loại

Sau khi ban
hành kết quả
hệ thống hóa
kỳ 2014 - 2018
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Bộ Nội Sau khi ban
hành kết quả
vụ
hệ thống hóa
kỳ 2014 - 2018

Bộ Nội
vụ

Nội dung Thông tư đã được Bộ Nội
quy định tại Nghị định số vụ
101/2017/NĐ-CP ngày
01/9/2017 của Chính phủ về
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức và
Thông tư số 36/2018/TT-BTC
ngày 30/3/2018 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng
dẫn việc lập dự toán, quản
lý, sử dụng và quyết toán
kinh phí dành cho công tác
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức
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Quyết
định

57/2005/QĐ-BNV Quy chế giải quyết
khiếu nại, tố cáo,
18/5/2005
tiếp công dân
Bãi bỏ

cán bộ, công chức, viên
chức; Quyết định số
1822/QĐ-BNV ngày
02/12/2015 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ ban hành Quy
chế đánh giá và phân loại
đối với tổ chức, đơn vị và
công chức, viên chức,
người lao động của Bộ
Nội vụ
Không còn phù hợp Quyết
định số 1850/QĐ-BNV
ngày 10/12/2015 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ đã thay
thế Quyết định số
57/2005/QĐ-BNV. Việc
bãi bỏ thực hiện theo quy
định tại Điều 12 Luật Ban
hành văn bản quy phạm
pháp luật
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Bộ Nội Sau khi ban
hành kết quả
vụ
hệ thống hóa
kỳ 2014 - 2018
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