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THAN}I u1 HA NOT BANG CONG SAN VIT NAM 
BAN NQI CH1NH 

* Ha Nói, ngày 0 ? tháng £ näm 2019 

KInh gi'ci: - Hi dng tuyn ding cong chrc nãm 2019 
- Ban To chirc Thành u9 

Thiic hin Kê hoach so 129-KH/TU, ngày 29/3/2019 cUa Ban Thithng vi 
Thành üy Ha Ni v vic tuyn d'çtng cong chirc; Ban NQi chInh Thành üy nhn 

dugc Thông báo s 16-TB/HDTD, ngày 02/8/20 19 cüa Hi dng tuyn diing cong 

chirc Thành üy Ha Ni thông báo vic t chüc Vèng 2 k thi tuyn cong chirc các 
c quan Dâng, Mt trn T quc và các t chüc chInh trj-xã hOi  thành phé Ha Ni 

nàm 2019. 

Can ct'r miTc 4 cüa Thông báo s 16-TB/HDTD, ngày 02/8/2019 có néu danh 
muc tài lieu on tap theo vj trI vic lam, theo do, Ban Ni chinh gm 02 vj trI là: 
Chuyên viên v phOng, chng tham nhüng và Chuyên viên v Cong tác ni chinh. 
D lam rO danh mijc tài 1iu theo vj trI vic lam phiic vi son câu hôi dung d thi 
phOng vn di vth trng vj trI viêc lam, Ban Ni chInh Thành üy phân loai chi tit 
theo tài lieu sü dirng chung và tài 1iu cüa trng vj trI, cii th nhu sau: 

1. Van bàn chung cho cà 2 vi trI vic lam (03 loai) 

2. Van bàn tài 1iu di vri vj trI vic lam chuyên viên phông, chng 

tham nhüng (21 loai) 

3. V.n bin tài lieu d& vd vi tn vic lm chuyên viên ni chInh (15 loai) 

(Co danh miic tài lieu kern theo, File các van ban cia Thành uj gl'i'i duàng 

thu' cong vy). 

Ban Ni chInh Thành üy d nghj Hi dng tuyn diing cong chirc Thành üy 

tng hqp d lam cci sà ra câu hOi phöng vn di vOi tlrng vj trI vic lam.!. 

Nyi nhân: K/T TRIXONG BAN 
- ThuO'ng tric Thãnh üy, (Dé b/c) PHO!- BAN THUNG TRTfC 
- Ban To chirc Thành üy, 
- Nhu kInh giri, 
- Die Truâng ban NCTU, 
- Lixu BNCTU. 

sdO.51 -CV/BNCTU 
V/v Gi'ti tài liçu và danh myc tài liçu phyc 
vii thi tuyên theo vi trI viec lam cia Ban 

Nói chInh Thành uj) 



(Kern theo Côi'i 
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BAN NOICHINII 

Thi tu 
ANH M1JC TAI LIEU ON TAP 

huyên viên v phông, ch6ng tham nhüng va 

Chuyên viên ye cong tác ni chInh 
62052-CV/BNCTUngày 07 tháng 8 nám 2019 ca Ban Nç5i chInh TU; 

File các van bàn cia Thành uj" gii theo du'&ng thit cong v 

STT Ni dung, van ban chung 

1 
Quy djnh s6 6075-QD/TU ngày 20/3/20 19 cüa Ban Thung vi Thành üy Ha 
Ni ye chirc nãng, nhim vi, to chirc b may và môi quan h cong tác cüa Ban 
Ni chfnh Thànhüy 

2 
Quy djnh s 04-QDiITW ngày 25/7/2018 cUa Ban BI thu Trung ucing Dâng 
(khóa XII) ye chirc näng, nhim v11, quyên han, to chirc bO may co quan chuyên 
trách tham muu, giüp vic tinh üy, thành i:iy 

3 
D an s 14-DA/TU ngày 20/12/2018 cüa Ban Thu?mg vi Thành üy v chirc 
näng, nhim vi,tô chirc b may ca quan các ban Dàng, Van phàng Thãnh üy 
theo Quy djnh so 04-QDi/TW cüa Ban BI thu Trung uong 

STT Ni dung, van ban cüa chuyên viên Phông, chông tham nhung 

1 
Ngh quyt HOi  nghj 1n thr III Ban Ch.p hành Trung ucing Dãng (khóa X) v 
tang cuing sir lânh do cüa Dãng dôi vâi cong tác phàng, chông tham nhüng, 
lang phi 

2 

Kt h4n s6 21-KL/TW ngày 25/5/2012 k& 1un Hi nghj 1n thr 5Ban Chap 
hãnh Trung trxng Dãng khóa XI ye vic tiêp tiic thxc hin Nghj quyêt HOi  nghj 
lan th(r ha Ban Chap hành Trung ucmg Dàng khóa X ye thng cung sir lânh do 
c'Cia Dãng dôi vái cong tác phông, chông tham nhüng, lang phI 

Chi th s 33-CT/TW ngày 03/01/2014 cüa B ChInh trj v tang cung sir lânh 
dio c'la Dãng dôi vâi vic kê khai và kiêm soát vic kê khai tài san 

Chi thj s 50-CT/TW ngày 07/12/20 15 cüa B ChInh trj v tang cl±ng sir lAnh 
do cüa Dáng dôi vâi cOng tác phát hin, xü l, vi vic, vii an tham nhing 

5 
Chj thj s6 27-CT/TW ngày 10/01/2019 cUa B ChInh trjv tang cuàng s lânh 
do cUa Dãng dôi vd cong tác báo v ngueii phát hin, to giác, ngithi d tranh 
chông tham nhüng, lang, phi, tiêu c1rc 
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6 
Chuang trInh s 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 cUa Thành üy "v náng cao hiçu 
qua cong tác phông, chOng tham nhuing, thc hành tiêt kiçm, chOng lang phi 
giai dogn 2016-2020" 

7 
K hoch s 09-K}i/TU ngày 15/3/2016 cüa Thãnh üy thirc hin Chi t so 50- 
CT/TW ngày 07/12/20 15 cüa B ChInh trj ye tang ci.thng sir lãnh do cüa Dàng 
dôi vOi Cong tác phát hin, x1r 1 vgi vic, vii an tham nhüng 

8 

K ho.ch sé 43-KHJTU ngày 28/4/20 17 cUa Thành üy thic hin Kt 1un s 
10-KL/TW ngày 26/12/2016 cüa B ChInh trj ye vic tiêp tic thirc hin Nghj 
quyêt Trung ucing 3 (khóa X) ye tang cu&ng sir länh do cUa Dàng dôi vâi cong 
tác phông, chông tham nhüng, lang phi 

9 
K hoch s 115-KH/TU ngày 29/4/2014 cüa Thành üy v thirc hin Chi thj s 
33-CT/TW ngày 03/01/2014 cüa B Chfnh tr ye tang cthng sçr lanh d.o cüa 
Dàng dôi vOi vic kê khai và kiêm soát vic kê khai tài san 

10 

Ng quy& s 15-NQ/TW ngày 04/7/20 17 cüa Thành Uy v vic xây dimg t6 
chüc co s& dãng trong sch vüng mnh, ci:ing cô Co sâ dãng yêu kern; giài 
quyêt các van dê phüc ttp ye an ninh chInh trj, tr.t tir an toãn xà hi trên dja 
bàn xà, phuemg, thj trân thuic thành phô Ha Ni 

11 
Quy& dnh s 4660-QD/TU ngày 23/6/20 14 cCia Thành üy v Quy ch phi 
hçTp gitta Ban NOi  chinh Thành iy vâi üy ban MTTQ Thãnh phô trong linh vrc 
phông, chông tham nhting trên dja bàn thành phô Ha Ni 

12 
Chi thj s 35-CT/TW ngày 26/5/2014 cüa BQ Chinh trj v tang ctthng s1r lanh 
dao cüa Dàng doi vâl cOng tác tiêp cOng dan và giài quyêt khiêu n.i, to cáo 

13 
Quy djnh s 1 1-QDi/TW ngày 18/02/20 19 quy djnh v trách nhim cüa ngui 
dung dâu cap üy trong vic tiep dan, dOi thoi trirc tiêp vài dan và xir 1 nhng 
phàn ánh, kiên nghj c1ia dan 

14 
Chi thj S6 1 5-CT/TU ngày 16/12/2016 cüa Thành üy v tang c1xng s1r 1ãih do 
cüa các cap üy Dãng dôi vái cong tác tiêp cong dan va giái quyêt khiêu ni, to 
cáo trên dja bàn thânh phô Ha NOi 

Quyt djnh s6 2200-QD/TU ngày 25/5/20 17 cüa Thành üy ban hành Quy 
chê tiëp XUC, doi thoai tric tiêp giüa ngithi dung dãu cap üy, chInh quyên 
các cap vâi MTTQ, c4c to chüc chInh trj-xa hi va nhân dan trên dja bàn 
thành phô Ha Ni 
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16 
Quy djnh s 3223-QD/TU ngày 23/4/20 18 cüa Ban Thuing vi Thành üy ban 
hành Quy djnh ye quy trInh tip cong dan, dàng viên và xi:r 1 dan thu kiên 
nghj, phàn ánh, khiêu ni, to cáo 

17 Quy& djnh s 3688-QD/TU ngày 23/4/20 18 cüa Ban Thumg vi Thành Ciy ban 
hành Quy ch lam viêc càa Ban cM d.o thl:Ic hin Nghj quy& 15 và CM th 15 

18 Luât Khiu nai nám 2011 
19 Lut Tip cong dan nàm 2013 
20 LuâtT6cáonäm2018 

21 Lut Phông, chng tharn nhQng näm 2007 và các 1ut si'ra di hin bành 

STT Ni dung, van bàn cüa chuyên viên cong tác ni chInh 

1 
Nghj quyt s 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 cüa B Chinh trj v chin lucic cài 
cách tu pháp den näm 2020 

2 
Chi thj s 09-CT/TW ngày 01/12/2011 cUa Ban BI thu v thng cu&ng s1r 1.nh 
d.o cüa Ding dôi vói phong trào toàn dan bào v an ninh To quôc trong tinh 
hInh mâi 

3 
Chi thj s6 1 8-CT/TW ngày 04/9/2012 cüa Ban BI thu v tang cithng sir lânh 
do ciia Dàng dôi vâi cong tác bâo dam trt tir, an toàn giao thông duing b, 
duông sat, dung thüy ni dja va khãc phi1c ün täc giao thông 

Chi thj s 14-CT/TU ngày 12/12/2012 cüa Ban Thtthng vi Thành üy v tiêp 
tçic tang cuing, nâng cao hiu qua các bin pháp bão dam trt tçr, an toàn giao 
thông du&ng b, du?yng sat, diRmg thUy ni da và giàm ün täc giao thông; 
quàn 1 lông dithng, via he và ban hang rong trên dja bàn thành phô Ha Ni 

5 
Chuang trmnh s 05-CTr/TU ngày 19/5/2011 cüa Thành üy v tang cu&ng quc 
phông - an ninh, bão dam trt tçr an toàn xã hi trong tInh hInh mOi, giai don 
2016-2020 

6 
Chi thj s 06-CT/TU ngày 06/5/20 16 cUa Ban Thu&ng vi Thành üy v triên 
khai thi hành các bQ 1ut, 1ut lien quan den lTnh virc tu pháp trên dja bàn 
Thành phô 

7 
Chi thj s 08-CT/TU ngày 26/5/20 16 cüa Ban Thung v1i Thành Uy y& tang 
cuông six lAnh do, chi do thirc hin cong tác Mo dam trt t1r và van minh do 
thj tr811 da bàn ThU dO 
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8 

Chj th s6 1 1-CT/TU ngày 23/11/2016 cüa Ban ThiRng vi Thành üy ye tang 
cithng sr lanh do cüa the cap üy Dàng, phát huy vai trà cüa các ban, ngành, 
MTTQ và các to chxc chInh tri-xà hi trong cong tác hàa giãi mâu thun phát 
sinh trong ni b nhân dan ngay ti ca sO 

9 
Chi thj s 19-CT/TU ngày 05/12/20 17 cüa Ban thung vii Thành üy v tip tic 
tang cung sir lãnh do cUa Dãng di vOi cong tác thi hành an dan s1r, hành 
chinh 

10 
Chi thj s 23-CT/TU ngày 29/5/2018 ci'ia Ban Thu?ing vi Thành üy v vic 
tiêp tçic tang cithng sir lãnh do cüa các cap üy Dàng dôi vOi hot dng cüa các 
cap Hi Lut gia thành phô Ha Ni 

Chi thj s 24-CT/TU ngày 3 1/10/2018 cüa Ban Thix?mg v11 Thành üy ye vic 
nãng cao trách nhim cüa các cap üy Dãng, chmnh quyên, MTTQ, các doàn the 
chInh trj-xa hi va nhân dan trong cong tác phàng cháy, chta cháy và cfru nn, 
cüu h trên dja bàn thành phô Ha Ni 

12 Lu.t An ninh quc gia näm 2004 và các 1u.t sOa di hin hành 

13 Lut Quôc phông näm 2018 

14 
B Lust th ting hInh s1x näm 2015 (Lu.t so 101/201 5/QH13) Va the Lut sra 
dôi bô sung hin hãnh. 

15 
B Lut hInh six näm 2015 (Luât s 100/201 5/QH 13) và các Luat sira di b 
sung hin hành. 
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