
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––– 

Số:   1509 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày   03  tháng   7  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình 

––––––––––––  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-BKHCN ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, 

bổ sung, TTHC được bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động KHCN thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ KH&CN; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số        

35/TTr-SKHCN ngày 30/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành (02 thủ tục) lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này được công 

khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin điện 

tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn). 

Điều 2. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày ký. 

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ: 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết. 

Thời gian trước ngày 10/7/2020. 

 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC được công bố tại Quyết 

định này trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành 

liên quan và niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa 

học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

    Bùi Văn Khánh 

 



 

 

Phần I 

DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÒA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1509/QĐ-UBND ngày  03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––  

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời gian giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua DV bưu 

chính công ích Căn cứ pháp lý 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

* Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ  

1 

Thủ tục xét tiếp 

nhận vào viên 

chức và bổ nhiệm 

vào chức danh 

nghiên cứu khoa 

học, chức danh 

công nghệ đối với 

cá nhân có thành 

tích vượt trội 

trong hoạt động 

khoa học và công 

nghệ 

* Thời hạn thành lập Hội 

đồng kiểm tra, sát hạch: 

Trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được hồ sơ từ 

đơn vị sự nghiệp công lập 

có hoạt động khoa học và 

công nghệ;  

* Thời hạn Quyết định tiếp 

nhận vào viên chức và bổ 

nhiệm vào chức danh 

nghiên cứu khoa học, chức 

danh công nghệ: 

- 60 ngày kể từ ngày nhận 

được kết quả của Hội đồng 

kiểm tra, sát hạch đối với 

xét tiếp nhận vào viên chức 

và bổ nhiệm vào chức danh 

nghiên cứu viên cao cấp, kỹ 

sư cao cấp (hạng I). 

- 45 ngày kể từ ngày nhận 

được kết quả của Hội đồng 

Trung tâm 

Phục vụ HCC 

tỉnh Hòa Bình 

(đường Trần 

Hưng Đạo, 

thành phố 

Hòa Bình) 

Không X X 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 

năm 2013; 

- Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, 

trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công 

nghệ; 

- Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 

của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng 

cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và 

Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 

của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt 

động khoa học và công nghệ là người Việt Nam 

ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia 

hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam. 

- Quyết định số 763/QĐ-BKHCN, ngày 

24/3/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về 

công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa 

đổi, bổ sung, TTHC được bãi bỏ trong lĩnh vực 

hoạt động KHCN thuộc phạm vi chức năng quản 

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
http://www.most.gov.vn/Attachments/34e17cd17d11444284410ba8ab614205-Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20s%E1%BB%91%20122_2003_N%C4%90-CP.doc
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời gian giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua DV bưu 

chính công ích Căn cứ pháp lý 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

kiểm tra, sát hạch đối với 

xét tiếp nhận vào viên chức 

và bổ nhiệm vào chức danh 

nghiên cứu viên chính, kỹ 

sư chính (hạng II). 

- 30 ngày kể từ ngày nhận 

được kết quả của Hội đồng 

kiểm tra, sát hạch đối với 

xét tiếp nhận vào viên chức 

và bổ nhiệm vào chức danh 

trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật 

viên (hạng IV), nghiên cứu 

viên, kỹ sư (hạng III). 

lý của Bộ KH&CN. 

2 

Thủ tục xét đặc 

cách bổ nhiệm 

vào chức danh 

khoa học, chức 

danh công nghệ 

cao hơn không 

qua thi thăng 

hạng, không phụ 

thuộc năm công 

tác 

* Thời hạn thành lập Hội 

đồng xét bổ nhiệm đặc 

cách: Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được 

hồ sơ từ đơn vị sự nghiệp 

công lập có hoạt động khoa 

học và công nghệ. 

* Thời hạn Quyết định bổ 

nhiệm đặc cách vào hạng 

chức danh nghiên cứu khoa 

học, chức danh công nghệ: 

- Trong thời hạn 60 ngày kể 

từ ngày nhận được kết quả 

của Hội đồng xét bổ nhiệm 

Trung tâm 

Phục vụ HCC 

tỉnh Hòa Bình 

(đường Trần 

Hưng Đạo, 

thành phố 

Hòa Bình) 

Không X X 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 

năm 2013; 

- Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, 

trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công 

nghệ; 

- Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 

của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng 

cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và 

Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 

của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt 

động khoa học và công nghệ là người Việt Nam 

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
http://www.most.gov.vn/Attachments/34e17cd17d11444284410ba8ab614205-Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20s%E1%BB%91%20122_2003_N%C4%90-CP.doc
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời gian giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua DV bưu 

chính công ích Căn cứ pháp lý 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

đặc cách đối với việc xét 

đặc cách bổ nhiệm chức 

danh nghiên cứu viên cao 

cấp, kỹ sư cao cấp (chức 

danh hạng I); 

- Trong thời hạn 45 ngày kể 

từ ngày nhận được kết quả 

của Hội đồng xét bổ nhiệm 

đặc cách đối với việc xét 

đặc cách bổ nhiệm chức 

danh nghiên cứu viên chính, 

kỹ sư chính (chức danh 

hạng II); 

- Trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được kết quả 

của Hội đồng xét bổ nhiệm 

đặc cách đối với việc xét 

đặc cách bổ nhiệm chức 

danh nghiên cứu viên, kỹ sư 

(chức danh hạng III). 

 

ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia 

hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam. 

- Quyết định số 763/QĐ-BKHCN, ngày 

24/3/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về 

công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa 

đổi, bổ sung, TTHC được bãi bỏ trong lĩnh vực 

hoạt động KHCN thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ KH&CN. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 



1 

 

 

Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

–––––––––  

1. Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh 

nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích 

vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thông báo tiếp nhận vào viên chức 

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ thông báo 

công khai nhu cầu tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào hạng chức danh 

nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ trên một trong các phương tiện 

thông tin đại chúng (báo viết, báo nói, báo hình) trước ngày bắt đầu nhận hồ sơ 

ít nhất 30 ngày; đồng thời đăng tải trong thời hạn ít nhất 30 ngày trên Cổng 

thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị. 

Bước 2: Cá nhân đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, các điều kiện để 

được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức và đạt thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ theo quy 

định của Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký xét tiếp nhận 

vào viên chức tại Sở Khoa học và Công nghệ qua Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh. 

Bước 3: Xử lý hồ sơ 

* Đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên 

cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (hạng I) 

- Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ gửi hồ 

sơ đủ điều kiện tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng I đến 

cơ quan chủ quản là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị xem xét tiếp nhận; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét tiếp nhận vào 

viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng I; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả của Hội đồng kiểm tra, sát 

hạch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kết quả và kèm hồ sơ của các cá nhân đề 

nghị xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng I về 

Bộ Khoa học và Công nghệ để đề nghị có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện, tiêu 

chuẩn của từng cá nhân; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của UBND cấp 

tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, tổng hợp danh sách đáp ứng điều 

kiện, tiêu chuẩn được tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng 

I gửi Bộ Nội vụ để có ý kiến về bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh hạng I; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Khoa học 

và Công nghệ, Bộ Nội vụ xem xét, có ý kiến trả lời về việc bổ nhiệm và xếp 

lương vào chức danh hạng I đối với từng trường hợp đủ điều kiện được tiếp 
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nhận vào viên chức, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh để thực hiện; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Nội vụ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo kết quả xét tiếp nhận vào viên 

chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng I. 

 * Đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên 

cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II) 

- Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ gửi hồ 

sơ đủ điều kiện tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng II đến 

cơ quan chủ quản là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị xem xét tiếp nhận vào 

viên chức; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét tiếp nhận vào viên chức và 

bổ nhiệm vào chức danh hạng II; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả xét tiếp nhận vào viên 

chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng II của Hội đồng kiểm tra, sát hạch, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh gửi kết quả xét của Hội đồng kiểm tra, sát hạch và hồ sơ 

của các cá nhân đề nghị tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh 

hạng II về Bộ Khoa học và Công nghệ để đề nghị có ý kiến về việc đáp ứng điều 

kiện, tiêu chuẩn của từng cá nhân; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, có ý kiến trả lời bằng văn bản 

về việc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của từng cá nhân được đề nghị tiếp nhận 

vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng II; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Khoa học 

và Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo kết quả xét tiếp 

nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng II. Kết quả xét tiếp nhận 

vào viên chức được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và 

được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị. 

* Đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý 

nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III) 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tiếp 

nhận vào viên chức, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa 

học và công nghệ (hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận vào viên chức) 

thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét chọn ứng viên đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn được tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng IV, chức 

danh hạng III; 

- Căn cứ kết quả xét chọn của Hội đồng kiểm tra, sát hạch, trong thời hạn 

15 ngày, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công 

nghệ (hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng) xem xét, 

quyết định công nhận kết quả xét tiếp nhận vào viên chức. Kết quả xét tiếp nhận 
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vào viên chức được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và 

được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả xét 

tiếp nhận vào viên chức, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động 

khoa học và công nghệ (hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển 

dụng viên chức) ra quyết định tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào hạng 

chức danh.  

Bước 4: Kết quả xét tiếp nhận vào viên chức được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và được niêm yết công khai tại trụ sở làm 

việc của cơ quan, đơn vị. 

b) Cách thức thực hiện:  

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi 

theo đường bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Phiếu đăng ký xét tiếp nhận vào viên chức; 

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, thành tích khoa học 

và công nghệ theo yêu cầu của vị trí xét tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở 

đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều 

kiện được khám sức khỏe cấp theo quy định của Bộ Y tế; 

- Lý lịch khoa học của người đề nghị tiếp nhận vào viên chức. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

d) Thời hạn giải quyết:   

* Thời hạn thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch: Trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được hồ sơ từ đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học 

và công nghệ;  

* Thời hạn Quyết định tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức 

danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ: 

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng 

kiểm tra, sát hạch đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức 

danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (hạng I); 

-  Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng 

kiểm tra, sát hạch đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức 

danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II); 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng 
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kiểm tra, sát hạch đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh 

trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III). 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam. 

        e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Sở KH&CN. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao 

cấp (hạng I); 

- Quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính 

(hạng II); 

- Quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III); 

- Quyết định bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên 

(hạng IV). 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Phiếu đăng ký xét tiếp nhận vào viên chức (Mẫu số 01/KHCN Nghị định 

số 27/2020/NĐ-CP). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

- Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; 

- Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính 

phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công 

nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định 

về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước 

ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại 

Việt Nam. 

- Quyết định số 763/QĐ-BKHCN, ngày 24/3/2020 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, 

TTHC được bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động KHCN thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ KH&CN. 

 

 

 

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
http://www.most.gov.vn/Attachments/34e17cd17d11444284410ba8ab614205-Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20s%E1%BB%91%20122_2003_N%C4%90-CP.doc
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  Mẫu số 01/KHCN 

Nghị định số 27/2020/NĐ-CP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG BẰNG HÌNH THỨC TIẾP NHẬN 

KHÔNG QUA THI TUYỂN VÀO CHỨC DANH (1) HẠNG......(2) 

 

Họ và tên: …………………………………………Nam, Nữ:…………………... 

Ngày sinh: ………………………………………………………………………... 

Quê quán:…………………………………………………………………………. 

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………... 

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………... 

Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….. 

Dân tộc: ………………………………………………………………………….. 

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………… 

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (3) …………………………………………………... 

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký xét tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận 

không qua thi tuyển vào chức danh...hạng... của ……………………….. (4), tôi 

thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ xét tuyển ở vị trí chức 

danh ……………hạng …….(5). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự xét tuyển 

dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển vào chức danh ... hạng ... 

theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị. 

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

đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng. 

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

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật; 

2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: ………………(6) 

3. Tài liệu chứng minh những kết quả khoa học và công nghệ đạt được 

4. Giấy chứng nhận sức khỏe; 

5. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6. 

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

quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

   Kính đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 
(1) Ghi rõ chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ; 

(2), (5) Ghi đúng vị trí hạng chức danh cần tuyển của đơn vị tuyển dụng; 

(3) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định; 

(4) Ghi đúng tên đơn vị có thông báo tuyển dụng; 

(6) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi 

kèm đơn đăng ký dự tuyển. 
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2. Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh 

công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thông báo về việc xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh 

cao hơn  

Cơ quan có thẩm quyền đặc cách bổ nhiệm chức danh khoa học, chức 

danh công nghệ căn cứ kết quả rà soát vị trí việc làm và cơ cấu hạng chức danh 

viên chức khoa học và công nghệ thông báo về việc xét đặc cách bổ nhiệm vào 

hạng chức danh cao hơn cho cá nhân đang giữ hạng chức danh nghiên cứu khoa 

học, chức danh công nghệ. 

Bước 2: Cá nhân đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc cách bổ nhiệm 

vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không 

qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác nộp hồ sơ đề nghị xét đặc 

cách bổ nhiệm hạng chức danh cao hơn tại Sở KH&CN qua trung tâm phục vụ 

hành chính công Tỉnh. 

Bước 3: Xử lý hồ sơ 

* Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên cao cấp, 

kỹ sư cao cấp (chức danh hạng I) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc 

năm công tác: 

- Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ lập danh 

sách, kèm theo hồ sơ viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét đặc cách bổ 

nhiệm vào chức danh hạng I gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan chủ quản; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị và hồ sơ xét bổ 

nhiệm đặc cách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét bổ 

nhiệm đặc cách để xem xét, thẩm định hồ sơ; 

- Căn cứ kết quả xét bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng I, trọng thời 

hạn 15 ngày sau khi có kết quả của HĐ xét bổ nhiệm đặc cách vào chức danh 

hạng I, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kết quả và hồ sơ của các cá nhân 

đề nghị bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng I về Bộ Khoa học và Công nghệ 

để đề nghị có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của từng cá nhân; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, tổng hợp danh sách đáp ứng 

điều kiện, tiêu chuẩn để được đặc cách vào chức danh hạng I gửi Bộ Nội vụ để 

có ý kiến về bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh hạng I; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Khoa học 

và Công nghệ, Bộ Nội vụ xem xét, có ý kiến trả lời về bổ nhiệm và xếp lương 

vào chức danh hạng I của từng trường hợp, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Nội vụ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra QĐ bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng I; 
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* Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ 

sư chính (chức danh hạng II) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm 

công tác: 

- Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ lập danh 

sách, kèm theo hồ sơ viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét đặc cách bổ 

nhiệm vào chức danh hạng II gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan chủ quản; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị và hồ sơ xét bổ 

nhiệm đặc cách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét bổ 

nhiệm đặc cách để xem xét, thẩm định hồ sơ; 

- Căn cứ kết quả xét của Hội đồng, trong thời hạn 15 ngày sau khi có kết 

quả của Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng II, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh gửi kết quả và hồ sơ của các cá nhân đề nghị bổ nhiệm 

đặc cách vào chức danh hạng II về Bộ Khoa học và Công nghệ để đề nghị có ý 

kiến về việc đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn của từng cá nhân; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, có ý kiến về việc đáp ứng 

điều kiện tiêu chuẩn của từng cá nhân được đề nghị bổ nhiệm đặc cách vào chức 

danh hạng II; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Khoa học 

và Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định bổ nhiệm đặc 

cách vào chức danh hạng II. 

* Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư 

(chức danh hạng III) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác: 

- Đơn vị SN công lập có hoạt động khoa học và công nghệ lập danh sách, 

kèm theo hồ sơ viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét hoặc đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm vào hạng chức danh cao hơn; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị và hồ sơ xét bổ 

nhiệm đặc cách, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm đặc 

cách chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ thành lập Hội đồng 

xét bổ nhiệm đặc cách để xem xét, thẩm định hồ sơ; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả xét bổ nhiệm đặc cách của 

Hội đồng, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm đặc cách thông báo kết quả xét và 

quyết định bổ nhiệm đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức 

danh công nghệ không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác. 
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b) Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi 

theo đường bưu chính.  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu 

khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ 

thuộc vào năm công tác; 

- Sơ yếu lý lịch của viên chức có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

quản lý hồ sơ viên chức; 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức 

về mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề của năm xét; 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ, tài liệu chứng minh thành tích đạt được 

trong hoạt động khoa học và công nghệ và các tài liệu khác theo yêu cầu của 

chức danh nghề nghiệp đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm; 

- Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan quản lý viên chức. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

d) Thời hạn giải quyết:   

* Thời hạn thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách: Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động 

khoa học và công nghệ. 

* Thời hạn Quyết định bổ nhiệm đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu 

khoa học, chức danh công nghệ: 

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng xét 

bổ nhiệm đặc cách đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu 

viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (chức danh hạng I); 

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng xét 

bổ nhiệm đặc cách đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu 

viên chính, kỹ sư chính (chức danh hạng II); 

 - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng xét 

bổ nhiệm đặc cách đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu 

viên, kỹ sư (chức danh hạng III). 

        đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Cá nhân đang giữ hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh CN. 

        e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Sở KH&CN. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
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- Quyết định bổ nhiệm đặc cách vào chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ 

sư cao cấp (hạng I); 

- Quyết định bổ nhiệm đặc cách vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ 

sư chính (hạng II); 

- Quyết định bổ nhiệm đặc cách vào chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư 

(hạng III). 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa 

học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc 

vào năm công tác (Mẫu số 02/KHCN Nghị định số 27/2020/NĐ-CP). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Người đang giữ hạng chức danh khoa học, hạng chức danh công nghệ tại 

đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ, đáp ứng tiêu 

chuẩn của hạng chức danh cao hơn được cét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức 

danh khoa học, hạng chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, 

không phụ thuộc vào năm công tác nếu trong thời gian giữ hạng chức danh tại 

thời điểm xét đặc cách thăng hạng đạt một trong các điều kiện sau: 

- Đạt giải thưởng quốc tế, giải thưởng uy tín trong nước về khoa học và 

công nghệ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Chủ trì hoặc thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt 

hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng được 

nghiệm thu ở mức đạt trở lên hoặc chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

bộ, cấp tỉnh trở lên được ứng dụng mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội; 

- Được cấp bằng tiến sĩ và có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học 

và công nghệ; 

- Được cấp bằng tiến sĩ KH hoặc được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư. 

- Được bổ nhiệm chức danh giáo sư. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

- Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; 

- Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính 

phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công 

nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định 

về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước 

ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại 

Việt Nam. 

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
http://www.most.gov.vn/Attachments/34e17cd17d11444284410ba8ab614205-Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20s%E1%BB%91%20122_2003_N%C4%90-CP.doc
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- Quyết định số 763/QĐ-BKHCN, ngày 24/3/2020 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, 

TTHC được bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động KHCN thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ KH&CN. 
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   Mẫu số 02/KHCN 

Nghị định số 27/2020/NĐ-CP 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 
…….., ngày … tháng … năm … 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT ĐẶC CÁCH BỔ NHIỆM  

vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng … 

không qua thi thăng hạng không phụ thuộc vào năm công tác 

Kính gửi: Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa 

học, chức danh công nghệ hạng … không qua thi thăng hạng không phụ thuộc 

vào năm công tác 

Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………………Nam (nữ): ............. 

Ngày sinh: ............................................................................................................... 

Nơi ở hiện nay: ....................................................................................................... 

Đơn vị công tác: ..................................................................................................... 

Chức vụ/chức danh chuyên môn:……………………………mã số: ..................... 

Ngày tháng năm được tuyển dụng .......................................................................... 

Hạng chức danh: ………………………………………………mã số: ................. 

Hệ số lương hiện hưởng …………………… Được hưởng từ ngày: …./…./…… 

Thời gian xét nâng lương lần sau: .......................................................................... 

Điện thoại liên hệ: ………………………………………Email ………………… 

Căn cứ Nghị định số       …/2020/NĐ-CP ngày…/…/… của Chính phủ …Thông 

tư số …/…/TT-BKHCN ngày …/…/… của Bộ Khoa học và Công nghệ; căn cứ 

thông báo số....ngày.... của....(2) về nhu cầu thăng hạng chức danh cho cá nhân 

đang giữ hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ. Tôi tự 

nhận thấy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để được xét bổ nhiệm đặc cách 

đối với chức danh....hạng....(ghi rõ hạng chức danh, bậc đăng ký dự xét bổ 

nhiệm đặc cách).............................................................................. 

Kính đề nghị Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách xem xét và chấp thuận cho tôi 

được tham dự kỳ thi thăng hạng lên chức danh …………..hạng ………………... 

Tôi xin trân trọng cảm ơn. 

   Người làm đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm có: 
1………………………………………….. 

2………………………………………….. 

3………………………………………….. 

Ghi chú: 
(1) Ghi rõ chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ; 

(2) Ghi rõ tổ chức khoa học và công nghệ nơi có thông báo về nhu cầu thăng 

hạng chức danh. 


