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Phụ lục 2 

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 năm 2021 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BNV ngày      tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

STT 

 
Tên loại 
văn bản 

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

Nội dung quy định hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực 

LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN  

1  Nghị định 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của 

Chính phủ quy định về tổ chức và chính 

sách đối với thanh niên xung phong 

 

Bãi bỏ Điều 7 Chương I; Điều 16, Điều 

17, Điều 18 Chương III tại Nghị định số 

12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của 

Chính phủ  

 

Nội dung bãi bỏ được quy 

định tại khoản 2 Điều 22 

Nghị định số 17/2021/NĐ-

CP ngày 09/3/2021 quy 

định về chính sách đối với 

thanh niên xung phong, 

thanh niên tình nguyện 

09/3/2021 

LĨNH VỰC CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC  

2  Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 

số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 

và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 

30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ 

nhiệm ngạch và xếp lương đối với các 

ngạch công chức chuyên ngành hành 

chính và việc tổ chức thi nâng ngạch 

Bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-

BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ 

Được thay thế bằng khoản 

3 Điều 18 Thông tư số 

02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ  quy định mã 

số, tiêu chuẩn chuyên 

môn, nghiệp vụ và xếp 

lương đối với các ngạch 

công chức chuyên ngành 

01/8/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-11-2014-tt-bnv-chuc-danh-ma-so-ngach-tieu-chuan-nghiep-vu-chuyen-mon-cong-chuc-hanh-chinh-256598.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-13-2010-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-24-2010-nd-cp-tuyen-dung-nang-ngach-cong-chuc-118219.aspx
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công chức hành chính và công chức 

chuyên ngành văn thư 

LĨNH VỰC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

3    3 Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của 

Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức 

Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 1; Điều 

15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; 

khoản 2 Điều 20; Điều 21; Điều 26; 

Điều 27; điểm a khoản 1 Điều 35; 

 khoản 2, khoản 3 và bổ sung khoản 4, 

khoản 5 Điều 36; Bổ sung Điều 45a 

trước Điều 45  

Nội dung sửa đổi, bổ sung 

được quy định tại Điều 1 

Nghị định số 89/2021/NĐ-

CP ngày 18/10/2021 sửa 

đổi, bổ sung một số 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 

10/12/2021 

LĨNH VỰC TIỀN LƯƠNG 

4  Thông tư 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 nâng bậc lương trước thời hạn 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động 

Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 1; bổ 

sung điểm b, điểm c khoản 1 Điều 2; 

sửa đổi tiêu chuẩn 1 điểm a khoản 2, 

khoản 3 Điều 2; Sửa đổi điểm d khoản 1 

Điều 3; Sửa đổi điểm b và điểm c khoản 

3 Điều 4 

Nội dung sửa đổi, bổ sung 

được quy định tại Điều 1 

Thông tư số 03/2021/TT-

BNV ngày 29/6/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung chế độ nâng 

bậc lương thường xuyên, 

nâng bậc lương trước thời 

hạn và chế độ phụ cấp thâm 

niên vượt khung đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và 

người lao động 

15/8/2021 

5  Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ  hướng dẫn thực 

Bổ sung điểm 1.3 khoản 1 Mục I; sửa Nội dung sửa đổi, bổ sung 

được quy định tại Điều 2 

15/8/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-08-2013-tt-bnv-huong-dan-nang-bac-luong-can-bo-cong-vien-chuc-204743.aspx
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hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt 

khung đối với cán bộ, công chức, viên 

chức 

đổi điểm 1.3 khoản 1 Mục III  Thông tư số 03/2021/TT-

BNV ngày 29/6/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung chế độ nâng 

bậc lương thường xuyên, 

nâng bậc lương trước thời 

hạn và chế độ phụ cấp thâm 

niên vượt khung đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và 

người lao động 

LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

6  Nghị định 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của 

Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ 

tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, điều động, cách chức thành viên 

Ủy ban nhân dân 

Sửa đổi khoản 1 Điều 11 và bổ sung 

khoản 4 Điều 11; sửa đổi, bổ sung 

khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 12; 

sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 5 

Điều 14     

Nội dung sửa đổi, bổ sung 

được quy định tại Điều 1 

Nghị định số 

115/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị 

định số 08/2016/NĐ-CP 

ngày 25/01/2016 của 

Chính phủ quy định số 

lượng Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân và quy trình, 

thủ tục bầu, từ chức, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, điều 

động, cách chức thành 

viên Ủy ban nhân dân 

16/12/2021 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-08-2016-nd-cp-so-luong-pho-chu-tich-uy-ban-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-301476.aspx
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