
MẪU SỐ 01: ÁP DỤNG CHO ĐVSNCL THUỘC THẨM QUYỀN 

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT QUYẾT ĐỊNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /QĐ-UBND                Nam Định, ngày    tháng     năm 2022 
                 (Dự thảo) 

 

QUYẾTĐỊNH 

Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp của…………………… 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơnvị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP  ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định, Thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền 

hạn … của đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở …… tại Tờ trình số    /TTr-   ngày   /  

/2022, Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số      /TTr-SNV ngày    /    /2022 về 

việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 

của………….. 
 

QUYẾTĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp của  ……….., như sau: 

1. Tổng số vị trí việc làm:     vị trí. Trong đó: 

- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý:     vị trí; 

- Vị trí việc làm chứ danh nghề nghiệp chuyên ngành:    vị trí; 

- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung:     vị trí; 

- Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ:        vị trí. 

2. Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của 

từng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của 

……….  được quy định chi tiết tại Phụ lục đính kèm Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở …… có trách nhiệm: 

- Chỉ đạo (tên đơn vị ……) thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý 

viên chức và người lao động theo đúng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo 



chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt. 

- Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét điều chỉnh danh mục vị 

trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm khi đơn vị 

sự nghiệp có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; 

đơn vị được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc có 

thay đổi về mực độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi, 

đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định 

của pháp luật chuyên ngành. 

2. (Thủ trường  đơn vị…..) có trách nhiệm: 

- Quy định cụ thể sản phẩm đầu ra, kết quả sản phẩm đầu ra của từng vị 

tríviệc làm để làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng đối với viên 

chức và người lao động hàng năm. 

Điều3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định 

số       /QĐ-UBND ngày     /   /   của UBND tỉnh Nam Định  về việc phê duyệt 

danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc 

làm của …. (nếu có). 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc 

Sở……, Thủ trường  đơn vị…...; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ (để báo cáo); 

- Như Điều 4; 

- Lưu:VP1,VP8. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

 

 
 

  



MẪU SỐ 02: ÁP DỤNG CHO ĐVSNCL KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN 

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT QUYẾT ĐỊNH (ĐVSNCL TỰ BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN 

VÀ CHI ĐẦU TƯ VÀ ĐVSNCL TỰ BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN) 

 

ĐƠN VỊ ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

            Số:      /QĐ- Nam Định, ngày     tháng    năm2022 
     (Dự thảo) 

 

QUYẾTĐỊNH 

Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh  

nghề nghiệp của…………………… 

 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP …. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy 

định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 về Ban hành 

Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên 

mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước 

và doanh nghiệp có vốn góp Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số………………………về việc thành lập ……………….. 

Căn cứ Quyết định số……………………….ban hành quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của…………………….. 

Theo đề nghị của……………………………về việc phê duyệt vị trí việc làm 

và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của……………………… 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức chức danh nghề 

nghiệp của  ……….., như sau: 

1. Tổng số vị trí việc làm:     vị trí. Trong đó: 

- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý:     vị trí; 

- Vị trí việc làm chứ danh nghề nghiệp chuyên ngành:    vị trí; 

- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung:     vị trí; 

- Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ:        vị trí. 

2. Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí 



việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của ………. được quy 

định chi tiết tại Phụ lục đính kèm Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Đơn vị … có trách nhiệm thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức, người lao động theo đúng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt tại Quyết định này. 

2. Hằng năm, đơn vị … có trách nhiệm thống kê, tổng hợp VTVL, cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của đơn vị, 

báo cáo …. (cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp). 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định …(nếu có). 

Điều 4.Trưởng các phòng …, Viên chức và người lao động thuộc … chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Nội vụ (để báo cáo);  

- Sở … (để báo cáo); 

- Như Điều 4; 
- Lưu. 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ 

THẨM QUYỀN 

 

 

 
 

 


		2022-04-26T16:58:51+0700


		2022-04-26T16:58:48+0700




