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Tuyn chn công dân phc v có thi hn trong Công an nhân dân ti
Công an tnh, thành ph trc thuc Trung ng
Bc 1: Công an tnh, thành ph trc thuc Trung ng thành lp Hi ng tuyn chn
và Hi ng khám sc kho; thông báo công khai i tng, tiêu chun, thi gian và
th tc tuyn chn trên phng tin thông tin i chúng a phng và niêm yt ti tr s
ca Công an qun, huyn, th xã, thành ph thuc tnh, thành ph trc thuc
Trung ng.
Bc 2: Công dân d tuyn chn vào phc v có thi hn trong CAND chun b h s
theo quy nh và np ti Công an huyn, qun th xã, thành ph theo h khu
thng trú. Công an qun, huyn kim tra, tip nhn h s; trng hp thiu, thông báo
b sung các giy t cn thit.
Bc 3: Công an qun, huyn tng hp danh sách báo cáo Hi ng tuyn chn
Công an cp trên.
Bc 4: T chc kim tra sc khe cho công dân d tuyn.
Bc 5: Hi ng tuyn chn tp hp kt qu và t chc xét duyt, báo cáo th trng n v ra
quyt nh tuyn chn.
Bc 6: Thông báo kt qu tuyn chn: Trng hp tuyn chn, th trng n v ký Quyt
nh tuyn chn công dân phc v có thi hn trong Công an nhân dân và gi trc
ngày gi nhp ng 15 ngày cho ngi trúng tuyn 01 bn, UBND cp xã, phng
01 bn.
Np h s trc tip ti c quan Công an.
+ Thành phn h s:
a) Bn sao giy khai sinh (có chng nhn ca y ban nhân dân xã, phng, th
trn hoc công chng).
b) Bn lý lch theo mu quy nh ca B Công an có xác nhn ca y ban nhân
dân xã, phng, th trn ni c trú hoc ca c quan, t chc ni ngi ó ang công tác,
hc tp và có dán nh kiu Giy chng minh nhân dân c 4 x 6 cm, óng du
giáp lai.
c) Bn sao có công chng, chng thc các vn bng, chng ch v trình hc vn do
c quan nhà nc có thm quyn cp.
d) Giy chng nhn oàn viên, ng viên (nu là oàn viên, ng viên).
) Giy chng nhn ng ký ngha v quân s (bn sao có công chng, chng thc).
+ S lng h s: 01 (mt) b.
Không có quy nh v thi hn gii quyt.
Cá nhân.
a) C quan có thm quyn quyt nh theo quy nh: Công an các tnh, thành
ph trc thuc Trung ng.
b) C quan trc tip thc hin th tc hành chính: t chc cán b Công an tnh,
thành ph trc thuc Trung ng.
c) C quan phi hp: Cnh sát Phòng cháy và cha cháy các tnh, thành ph
trc thuc Trung ng; các n v B.
Quyt nh tuyn công dân phc v có thi hn trong Công an nhân dân.
Không.
- Tên mu n, mu t khai (nu có):
+ Lý lch t khai (Mu 1a-BCA(X13)-2014);

+ Thm tra lý lch (Mu 1b-BCA(X13)-2014).
(Ban hành kèm theo Thông t s 20/2009/TT-BCA, ngày 10/4/2009 ca B
trng B Công an quy nh v thm tra lý lch trong Công an nhân dân).
Ngi d tuyn vào Công an nhân dân phi m bo các yêu cu, iu kin sau:
1. Công dân nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam, có tui t 18 tui n ht 25
tui, có a ch thng trú trên lãnh th Vit Nam, ã ng ký ngha v quân s xã,
phng, th trn ni công dân có h khu thng trú (công dân tuyn cho các n v:
K10, K20, C65 ly trong tui t 18 n ht 22).
2. Tiêu chun chính tr:
+ Trung thành vi T quc Vit Nam xã hi ch ngha.
+ Có lý lch rõ ràng, là ng viên ng cng sn Vit Nam, hoc là oàn viên oàn
Thanh niên Cng sn H Chí Minh. Khu vc min núi, vùng cao, vùng sâu,
vùng xa, biên gii, hi o c tuyn nhng thanh niên u tú, iu kin kt np vào
oàn thanh niên Cng sn H Chí Minh.
+ Gng mu chp hành các ch trng, ng li, chính sách ca ng, pháp lut ca
Yêu cu, iu kin thc hin th Nhà nc.
tc hành chính (nu có)
+ Không có tin án, tin s, không b truy cu trách nhim hình s, qun ch, ang
b áp dng bin pháp giáo dc ti xã, phng, th trn hoc a vào c s cha bnh, c s
giáo dc.
+ Bo m các quy nh c th khác ca B trng B Công an v tiêu chun chính tr
ca cán b, chin s Công an nhân dân.
3. Phm cht o c: có phm cht, o c t cách tt, c qun chúng nhân dân ni c trú
hoc ni công tác tín nhim.
4. Trình hc vn: tt nghip trung hc ph thông hoc trung hc b túc. Các khu
vc min núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên gii, hi o c tuyn công dân
tt nghip trung hc c s.
5. Sc kho: th hình cân i, không d hình, d dng, sc kho m nhn nhim v,
không mc bnh kinh niên, mãn tính; không s dng ma tuý và các cht gây
nghin. m bo tiêu chun sc kho c th do B Công an phi hp vi B Y t quy nh.
+ Ngh nh s 12/2007/N-CP, ngày 17/01/2007 ca Chính ph quy nh v
công dân phc v có thi hn trong Công an nhân dân.
+ Thông t s 21/2007/TT-BCA(X13), ngày 09/10/2007 ca B Công an
hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh s 12/2007/N-CP, ngày 17/01/2007
quy nh v công dân phc v có thi hn trong Công an nhân dân.
+ Thông t s 20/2009/TT-BCA, ngày 10/4/2009 ca B Công an quy nh v
thm tra lý lch trong công an nhân dân.
+ Thông t s 74/2011/TT-BCA, ngày 11/11/2011 ca B Công an sa i, b
Cn c pháp lý ca th tc
sung mt s im ca Thông t s 21/2007/TT-BCA(X13), ngày 09/10/2007 ca
hành chính
B Công an hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh s 12/2007/N-CP, ngày
17/01/2007 quy nh v công dân phc v có thi hn trong Công an nhân
dân.
+ Thông t liên tch s 09/2009/TTLT-BCA-BYT, ngày 03/11/2009 ca B
Công an, B Y t hng dn khám sc khe tuyn chn công dân vào phc v có
thi hn trong Công an nhân dân.
+ Thông t s 53/2012/TT-BCA, ngày 15/8/2012 ca B Công an ban hành
quy nh tiêu chun chính tr ca cán b, chin s Công an nhân dân.

