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V/v rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm 

của các cơ quan hành chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Mỹ Lộc, ngày        tháng 9 năm 2022 

Kính gửi: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 

Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về 

vị trí việc làm và biên chế công chức. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

1886/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực 

vị trí việc làm UBND huyện Mỹ Lộc. 

Tuy nhiên, đến nay đã có một số bộ, ban ngành ban hành các Thông tư 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ngành 

thuộc UBND tỉnh và các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện. Điều này dẫn đến sự 

thay đổi về tiêu chuẩn khung năng lực đối với một số vị trí việc làm. Do đó cần 

thiết phải thực hiện rà soát về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và 

vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức để có sự điều chỉnh Đề án vị trí việc làm đã 

được phê duyệt để đảm bảo phù hợp với các văn bản quy định hiện hành theo từng 

thời điểm. 

Căn cứ văn bản số 1857/SNV-TCBM ngày 09/9/2022 của Sở Nội vụ về việc 

rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính. UBND huyện 

yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện rà soát bản mô tả 

công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê 

duyệt. Qua rà soát nếu phát hiện những điểm chưa phù hợp thì đề nghị UBND 

huyện (qua phòng Nội vụ) để UBND huyện trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, 

điều chỉnh. Trường hợp có sự điều chỉnh, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức (do giải thể, thành lập mới, chia tách, sáp nhập…) thực hiện 

trình tự, thủ tục điều chỉnh vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 

62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công 

chức. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 03/10/2022. 

Lưu ý: khi xây dựng khung năng lực vị trí việc làm: Hiện nay các Bộ, ban 

ngành đã ban hành hoặc dự thảo các Thông tư quy định tiêu chuẩn trình độ tin học 

và trình độ ngoại ngữ theo hướng “Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm”. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các đơn vị báo về 

UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 
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