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THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH MÃ SỐ NGẠCH CÔNG CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng; sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường; 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức; 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường. 

Điều 1. Mã số ngạch công chức quản lý thị trường 

1. Kiểm soát viên cao cấp thị trường, mã số ngạch 21.187 

2. Kiểm soát viên chính thị trường, mã số ngạch 21.188 

3. Kiểm soát viên thị trường, mã số ngạch 21.189 

4. Kiểm soát viên trung cấp thị trường, mã số ngạch 21.190 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018. 

2. Thông tư số 02/2015/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị 
trường hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

https://vndoc.com/luat-can-bo-cong-chuc-so-22-2008-qh12/download
https://vndoc.com/nghi-dinh-so-24-2010-nd-cp/download
https://vndoc.com/nghi-dinh-34-2017-nd-cp-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bo-noi-vu/download


1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét, giải 
quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể; 
- Công báo; Website Chính phủ; 
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp); 
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các Cục, Vụ, tổ chức thuộc Bộ; 
- Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ; 
- Lưu: VT, CCVC (03b). 
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