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HƯỚNG DẪN  

Xây dựng đề án vị trí việc làm và điều chỉnh vị trí việc làm 

 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 
 

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 (sau đây gọi tắt là 

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP); Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển 

khai thực hiện xây dựng đề án vị trí việc làm và điều chỉnh đề án vị trí việc làm 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là đơn vị) như sau: 

A. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ 

VIỆC LÀM VÀ ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP CÔNG LẬP 

I. ĐỐI TƯỢNG  

- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ban, ngành; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc sở; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thành phố Nam Định.  

II. NGUYÊN TẮC 

- Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và của pháp luật về vị trí việc làm, 

số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và 

nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

- Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để 

thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối 

lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì 

phải bố trí kiêm nhiệm. 

- Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc 

làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn 

dùng chung chiếm tỉ lệ 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

B. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ 

VIỆC LÀM LẦN ĐẦU 
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I. CĂN CỨ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM 

VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

1. Căn cứ xác định vị trí việc làm  

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, căn cứ để 

xác định vị trí việc làm gồm  

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Mức 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. Căn cứ xác định số lượng người làm việc 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 106/2020/NĐ-CP, căn cứ để 

xác định số lượng người ở các vị trí việc làm gồm: 

- Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm 

của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng 

dụng công nghệ thông tin; 

- Thực trạng việc quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của 

đơn vị sự nghiệp công lập; 

3. Căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, căn cứ để 

xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp gồm: 

-  Danh mục vị trí việc làm; 

-  Mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm; 

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm. 

4. Phân loại vị trí việc làm  

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, căn cứ để xác 

định phân loại vị trí việc làm gồm: 

- Phân loại theo khối lượng công việc 

+ Vị trí việc làm do một người đảm nhiệm; 

+ Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhiệm; 

+ Vị trí việc làm kiêm nhiệm. 

- Phân loại theo tính chất, nội dung công việc 

+ Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 

+ Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; 
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+ Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, gồm: 

hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và 

các  vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

+ Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ. 

II. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

1. Bước 1: Xác định rõ các lý do cần thiết và cơ sở pháp lý, để xây dựng đề 

án vị trí việc làm của đơn vị. (Chi tiết tại Chương I Đề án mẫu số 01) 

2. Bước 2: Thống kê thực trạng của đơn vị (Chi tiết tại Chương II Đề án 

mẫu số 01) 

- Khái quát về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. 

- Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của đơn vị. 

- Thống kê thực trạng về số lượng, chất lượng đội ngũ  viên chức và người 

lao động (tính đến thời điểm xây dựng đề án vị trí việc làm), gồm các nội dung: 

Trình độ, chuyên ngành được đào tạo; ngoại ngữ; tin học; giới tính; tuổi đời; hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức đang giữ; thâm niên công tác. (Thống kê theo 

của Phụ lục số 01 đính kèm) 

- Đánh giá thực trạng kết quả việc bố trí, sử dụng và thực hiện nhiệm vụ của 

đội ngũ viên chức và người lao động ở đơn vị. 

3. Bước 3: Xác định Danh mục vị trí, Bản mô tả công việc, Khung năng lực, 

chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp ứng với vị trí việc làm (Chi 

tiết tại Chương III Đề án mẫu số 01) 

3.1. Xây dựng danh mục vị trí việc làm: 

3.1.1. Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị 

 Thống kê những công việc có tính chất thường xuyên, liên tục, ổn định, lâu 

dài, lặp đi lặp lại có tính chu kỳ mà đơn vị thực hiện như:  

- Những công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu các tổ chức cấu thành của đơn vị sự nghiệp công lập do cơ 

quan có thẩm quyền quy định. 

- Những công việc thuộc về chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp 

của đơn vị. 

- Những công việc mang tính chuyên môn dùng chung: hành chính, tổng 

hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các công việc không 

thuộc nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị. 

- Những công việc hỗ trợ, phục vụ cho công việc nghề nghiệp chuyên ngành 

và công việc chuyên môn dùng chung. 

3.1.2. Phân loại vị trí việc làm 
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- Phân loại theo khối lượng công việc như sau: 

+ Vị trí việc làm do một người đảm nhận: là vị trí sử dụng thời gian 

hoàn thành đảm bảo bằng thời gian làm việc của 01 người/năm (1920 giờ làm việc 

theo quy định trừ đi các ngày nghỉ, lễ, tết trong năm); 

+ Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận: là vị trí sử dụng thời gian 

hoàn thành đảm bảo bằng thời gian làm việc theo quy định của nhiều hơn 01 

người/năm; 

+ Vị trí việc làm kiêm nhiệm: là vị trí chưa sử dụng hết thời gian làm việc  theo 

quy định của 01 người/năm, nên thực hiện kiêm nhiệm, không bố trí biên chế. 

- Phân loại theo tính chất, nội dung công việc như sau: 

+ Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 

+ Vị trí  việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: là vị trí việc làm thể 

hiện tính chất đặc thù theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị; 

+ Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: hành 

chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí 

việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị; 

+ Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: là vị trí phục vụ cho công việc nghề nghiệp 

chuyên ngành và công việc chuyên môn dùng chung.  

3.1.3. Xác định Danh mục vị trí việc làm 

 Sau khi phân nhóm công việc và phân loại vị trí việc làm, đơn vị xác định 

tên danh mục vị trí việc làm, cụ thể như sau: 

- Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: gồm 

Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng … 

- Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp chuyên 

ngành (chuyên môn): Vị trí …. 

- Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc chuyên môn dùng chung: Vị trí 

hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và 

các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

- Nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: Nhân viên kỹ thuật; Bảo vệ; Lái xe; phục vụ; … 

3.2. Xây dựng Bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm 

Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm đã được xác định, Mô tả về nội dung, 

quy trình, thủ tục và thời gian hoàn thành từng công  việc tại từng vị trí việc làm. 

Mô tả công việc của từng vị trí việc làm phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn 

vị và quy trình thực hiện nhiệm vụ đó theo quy định của pháp luật. 

3.3. Xây dựng khung năng lực của từng vị trí việc làm 
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Khung năng lực của từng vị trí việc làm được xây dựng căn cứ trên cơ sở 

yêu cầu thực hiện công việc, được phản ánh trên bản mô tả công việc tương ứng, 

gồm các năng lực và kỹ năng cần có để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Lưu ý: Các đơn vị căn cứ các Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí việc làm để xây dựng năng lực và các kỹ 

năng cho phù hợp. Tập trung vào tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng và 

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí việc làm. 

3.4. Xác định chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp 

tương ứng với từng vị trí việc làm 

Trên cơ sở khung năng lực được xác định đối với từng vị trí việc làm, đơn vị 

xác định tên chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp đảm bảo theo 

Khoản 1 Điều 28 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức bao gồm các nội dung sau: 

+ Tên của chức danh nghề nghiệp; 

+ Nhiệm vụ bao gồm những công việc cụ thể phải thực hiện có mức độ phức 

tạp phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp; 

+ Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; 

+ Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. 

Căn cứ vào mức độ phức tạp công việc của chức danh nghề nghiệp, các chức 

danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một lĩnh vực sự nghiệp được xếp hạng từ 

cao xuống thấp như sau: 

+ Chức danh nghề nghiệp hạng I; 

+ Chức danh nghề nghiệp hạng II; 

+ Chức danh nghề nghiệp hạng III; 

+ Chức danh nghề nghiệp hạng IV; 

+ Chức danh nghề nghiệp hạng V. 

4. Bước 4: Hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm sau khi thực hiện các bước trên, 

các đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm của đơn vị mình theo đề án mẫu kèm 

theo. (Đề án mẫu số 01 và Phụ lục số 01, 02 kèm theo Hướng dẫn này) 

C. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN VỊ 

TRÍ VIỆC LÀM 

I. CĂN CỨ ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Căn cứ Điều 8 Nghị định 106/2020/NĐ-CP, việc điều chỉnh vị trí việc làm, 

cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

được thực hiện trong các trường hợp sau: 
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- Đơn vị sự nghiệp công lập có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức hoặc có mức 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. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền. 

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM (Chi tiết tại 

Đề án mẫu số 02) 

1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý điều chỉnh đề án Vị trí việc làm  

2. Thực trạng của đơn vị  

- Khái quát về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.  

- Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của đơn vị. 

- Thống kê thực trạng về số lượng và chất lượng đội ngũ  viên chức và người 

lao động (tính đến thời điểm xây dựng đề án vị trí việc làm), gồm các nội dung: 

Trình độ, chuyên ngành được đào tạo; ngoại ngữ; tin học; giới tính; tuổi đời; hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức đang giữ; thâm niên công tác. (Thống kê theo 

của Phụ lục số 01 đính kèm) 

- Nêu thực trạng về việc quản lý và bố trí, sử dụng vị trí việc làm của đơn vị 

(theo Quyết định về vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành): 

danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm của đơn vị. 

- Đánh giá việc thực hiện vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp của đơn vị: Ưu điểm, nhược điểm. 

3. Thống kê nội dung điều chỉnh (Thống kê theo Phụ lục số 03 đính kèm) 

- Điều chỉnh danh mục vị trí việc làm: Nêu rõ lý do sửa đổi, bổ sung và dự 

kiến nội dung sửa đổi, bổ sung danh mục vị trí việc làm (nếu có). 

- Điều chỉnh Bản mô tả vị trí việc làm: Nếu rõ lý do sửa đổi, bổ sung và dự 

kiến nội dung sửa đổi, bổ sung mô tả công việc của từng vị trí việc làm (nếu có). 

- Điều chỉnh Khung năng lực vị trí việc làm: Nêu rõ lý do sửa đổi, bổ sung và 

dự kiến nội dung sửa đổi, bổ sung khung năng lực của từng vị trí việc làm (nếu có).  

- Điều chỉnh tên và hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí 

việc làm: Nêu rõ lý do sửa đổi, bổ sung và dự kiến nội dung sửa đổi, bổ sung tên 

chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp (nếu có). 

4. Kiến nghị, đề xuất 

Lưu ý: Đối với đơn vị đã có quyết định phê quyệt vị trí việc làm và cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp, nếu nội dung điều chỉnh ít thì xây dựng dự 

thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định cũ; nếu nội dung sửa đổi, bổ sung 



7 

 

 

nhiều thì có thể đề nghị ban hành Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp mới, thay thế Quyết định cũ. 

D. TRÌNH TỰ PHÊ DUYỆT, THÀNH PHẦN HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN 

THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

I. TRÌNH TỰ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI ĐƠN 

VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ 

CHI ĐẦU TƯ 

1. Bước 1: Đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm; xin ý kiến của các tổ 

chức, đơn vị có liên quan. 

2. Bước 2: Đơn vị tổ chức thẩm định và trình người đứng đầu đơn vị để 

trình Hội đồng quản lý thông qua. 

3. Bước 3: Người đứng đầu đơn vị quyết định phê duyệt vị trí việc làm và 

cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sau khi được Hội đồng 

quản lý thông qua. 

4. Bước 4: Đơn vị báo cáo kết quả phê duyệt vị trí việc làm cho cơ quan 

quản lý cấp trên trực tiếp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).  

II. TRÌNH TỰ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN  

1. Bước 1: Đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm; xin ý kiến của các tổ 

chức, đơn vị có liên quan. 

2. Bước 2: Đơn vị tổ chức thẩm định và trình người đứng đầu đơn vị quyết 

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

đơn vị (Trường hợp đơn vị có Hội đồng quản lý thì người đứng đầu đơn vị phải 

trình Hội đồng quản lý thông qua). 

3. Bước 3: Người đứng đầu đơn vị quyết định phê duyệt vị trí việc làm và 

cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị.  

4. Bước 4: Đơn vị báo cáo kết quả xây dựng đề án vị trí việc làm cho cơ 

quan quản lý cấp trên trực tiếp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).   

III. TRÌNH TỰ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TỰ ĐẢM BẢO MỘT PHẦN CHI THƯỜNG XUYÊN 

VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO CHI 

THƯỜNG XUYÊN 

1. Trình tự phê duyệt 

Bước 1: Đơn vị xây dựng đề án vị trí việc làm của đơn vị mình và báo cáo 

cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp để báo cáo UBND tỉnh phê duyệt (qua Sở Nội vụ 

tổ chức thẩm định) theo quy định. 

Bước 2: Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh (hoặc qua 
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dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh) và tổ 

chức thẩm định Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Bước 3: Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi 

quản lý. 

Bước 4: UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Lưu ý: Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan đã được UBND 

tỉnh uỷ quyền phê duyệt quyết định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp thì đơn vị được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ thuộc cơ quan 

đó có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình cơ quan được uỷ 

quyền quyết định phê duyệt. 

2. Thời hạn thẩm định 

- Trong thời gian 40 ngày làm việc (đối với hồ sơ đề nghị thẩm định và phê 

duyệt lần đầu) kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. 

- Trong thời gian 25 ngày làm việc (đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh) kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. 

3. Thành phần hồ sơ thẩm định  

- Văn bản đề nghị thẩm định đề án vị trí việc làm; 

- Đề án vị trí việc làm; 

- Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, phân bổ số lượng người làm việc của đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

- Các văn bản khác có liên quan đến việc xây dựng đề án vị trí việc làm (nếu có) 

- Dự thảo quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp (hoặc dự thảo quyết định điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu 

viên chức thep chức danh nghề nghiệp) và Phụ lục kèm theo. 

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ 

trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị 

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 nghiệp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực 

thuộc, xây dựng Đề án vị trí việc làm hoặc Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của đơn vị, 

trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn này. 

2. 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 cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

(qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/12.  
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Trên đây là hướng dẫn chi tiết của Sở Nội vụ về việc xây dựng đề án vị trí 

việc làm và điều chỉnh đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên 

địa bàn tỉnh Nam Định. Hướng dẫn này thay thế Mục II của Hướng dẫn số 

1582/HD-SNV của Sở Nội vụ ngày 29/7/2021. Trong quá trình thực hiện có phát 

sinh vướng mắc thì các đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (qua phòng Tổ chức Bộ 

máy) để phối hợp, giải quyết./.  

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Vụ Bản; 

- Lưu: VT, TCBM. HTH(02). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

Triệu Đức Hạnh 
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