
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NV 

V/v xây dựng Đề án vị trí việc làm 

trong các trường Mầm non, Tiểu học, 

Trung học cơ sở 

Trực Ninh, ngày      tháng 11  năm 2021 

 
 

Kính gửi:   

- Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập. 

 

Thực hiện Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 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 trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập tỉnh Nam Định; Ủy ban nhân dân 

huyện Trực Ninh yêu cầu: 

1. Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở: Căn cứ Quyết định 

số 2266/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Nam Định xây dựng Đề 

án vị trí việc làm của đơn vị, trình UBND huyện phê duyệt. Nội dung Đề án vị 

trí việc làm thực hiện theo khoản 2, Điều 7 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 

10/9/2020 của Chính phủ.  

Đề án VTVL nộp 02 bản về UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào 

tạo) trước ngày 05/12/2021.  

(Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định gửi kèm Công văn này) 

2. Giao Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn, đôn đốc 

các đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm; thẩm định, tham mưu cho Chủ tịch 

UBND huyện phê duyệt theo đúng quy định./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Dương 
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