
UBND TỈNH NINH THUẬN 

              SỞ NỘI VỤ 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SNV-QLNS 

V/v trả lời trên chuyên mục 

HỎI - ĐÁP 

                          Ninh Thuận, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

      Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 
Tiếp nhận Công văn số 1544/VPUB-KTTH ngày 08/5/2020 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời trên chuyên mục HỎI - ĐÁP; 

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi tại Công văn số 1544/VPUB-KTTH nêu 

trên; Sở Nội vụ xin trả lời như sau: 

- Tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của 

Chính phủ (nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 20 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 

12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức), có quy định 

thời gian tập sự viên chức như sau: “12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào 

chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học…; 09 tháng 

đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn 

trình độ đào tạo cao đẳng; 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh 

nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp… Không thực hiện 

chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã 

hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng 

ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm 

mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được 
cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự…”; 

- Đồng thời, tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (nội dung sửa 

đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ), có quy định: 

“Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức theo quy định tại 

Nghị định này được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng 

chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức (nếu có thời 

gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ 

cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp 
lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng” 

Đối chiếu với các quy định nêu trên; trường hợp bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, nếu 

có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp 

luật và hiện được tuyển dụng, bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc 

theo đúng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm trước đây đã đảm nhiệm 

mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian 

tập sự (thời gian tập sự tương ứng với yêu cầu trình độ đào tạo được tuyển dụng theo 

quy định nêu trên) vẫn được xem xét, miễn thời gian tập sự. 

Riêng đối với thời gian công tác trước đây của cá nhân đã được giải quyết chế 

độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì không được truy hồi để làm căn cứ chuyển 
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xếp hệ số, bậc lương tương ứng với chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm hiện 

được tuyển dụng. 

Trên đây là nội dung trả lời bà Nguyễn Thị Mỹ Linh trong chuyên mục HỎI - 

ĐÁP trên Cổng Thông tin điện tử Ninh Thuận; Sở Nội vụ xin chuyển đến Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả lời cho cá nhân theo quy định. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra Sở (p/h trả lời chuyên mục 

  HỎI - ĐÁP trên Cổng TTĐT); 

- Lưu: VT, QLNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Long Biên 
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