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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Ý Yên, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

  Kính gửi: Thủ trưởng các ĐVSN công lập thuộc UBND huyện. 
 

Thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm 

và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn số 

795/HD-SNV ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng đề án 

VTVL và điều chỉnh VTVL đối với các ĐVSN công lập.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc UBND huyện (không tính các ĐVSN công lập ngành giáo dục) rà soát về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm, cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề của đơn vị mình, xây dựng Đề án vị trí việc làm (đối với 

những đơn vị chưa xây dựng đề án VTVL) hoặc Đề án điều chỉnh vị trí việc làm 

của đơn vị (Đối với những đơn vị đã xây dựng đề án VTVL) theo nội dung Hướng 

dẫn số 795/HD-SNV ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ. Đề án VTVL được xây dựng 

thành 03 bản trong đó: 02 bản nộp về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước 

ngày 01/6/2022 để tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định và 01 bản 

lưu tại đơn vị. 

(Hướng dẫn 795/HD-SNV ngày 26/4/2022 của Sở Nội vụ gửi kèm theo) 

Hàng năm, các đơn vị thống kê tổng hợp, báo cáo vị trí việc làm, điều chỉnh 

vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người 

làm việc theo Phụ lục III và Phụ lục IV Nghị định 106/2020/NĐ-CP, báo cáo về 

UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban 

nhân dân tỉnh theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban QLDA huyện; 

- Trung tâm Văn hóa-TTTT huyện; 

- Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- Lưu VT, PNV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Nguyễn Tuấn Song 
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