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QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Thực hiện Kết luận số 2454/KL-ĐCTLN ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Đoàn Công tác liên 

ngành do Bộ Tư pháp chủ trì về việc kiểm tra đối với công tác xây dựng, ban hành và kiểm 

tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh 

ngày 22 tháng 6 năm 2017; 

Thực hiện Kết luận số 22/KL-KTrVB ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Cục Kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Theo ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 7644/TTr-STP-KTrVB ngày 09 tháng 8 

năm 2017; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật 

Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

ban hành sau đây: 

1. Bãi bỏ Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 6 và nội dung “bản sao hộ khẩu thường trú” tại 

Điểm c Khoản 1 Điều 7 của Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp 

lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-

UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Bãi bỏ nội dung về điều kiện tuyển dụng “có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí 

Minh” tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 của Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi 

bổ nhiệm ngạch ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 

2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Bãi bỏ thành phần hồ sơ “Bản sao giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ 

Chí Minh” và quy định “Trường hợp thí sinh đăng ký dự tuyển công chức vào các vị 

trí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, nếu không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố 

Hồ Chí Minh phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn: Tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào 

tạo trình độ đại học trong nước; tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước 

ngoài; có bằng tiến sĩ, tuổi đời dưới 35 tuổi; có bằng thạc sĩ hoặc bằng tốt nghiệp đại học 

loại giỏi, tuổi đời dưới 30” tại Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 

06 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch ban hành kèm 

theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2012. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=34/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2454/KL-%C4%90CTLN&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=22/KL-KTrVB&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=7644/TTr-STP-KTrVB&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03/2016/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=31&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03/2016/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=31&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=30/2012/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=31&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=14/2016/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=31&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=30/2012/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=31&lan=1


Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở 

Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 

- Như Điều; 

- Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp (Thứ trưởng Phan Chí Hiếu), Cục Kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội TP; 

- TT Hội đồng nhân dân TP; 

- TT UB: CT; các PCT; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; 

- Văn phòng và các Ban Thành ủy; 

- Văn phòng và Ban của Hội đồng nhân dân TP; 

- VP UB: CVP, các PVP; 

- Sở Tư pháp (Các Phòng: Văn bản, Kiểm tra văn bản, Kiểm soát thủ tục hành chính, Bổ trợ tư pháp, Theo 

dõi thi hành pháp luật); 

- Các Phòng Chuyên viên VP UB; 

- Trung tâm Công báo; Trung tâm Tin học; 

- City WEB thành phố; 

- Lưu: VT, (NCPC-TNh) 

 


