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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực  

vị trí việc làm của UBND huyện Nghĩa Hưng  

 
 

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 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ quy định 

về vị trí việc làm và biên chế công chức;  

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt 

danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Nam Định;  

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng tại Tờ trình số 195/TTr-
UBND ngày 07/9/2020 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1890/TTr-SNV ngày     

28/9/2020 về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của 
UBND huyện Nghĩa Hưng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của 

UBND huyện Nghĩa Hưng (có phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng căn cứ danh mục vị trí việc làm đã 

được Bộ Nội vụ phê duyệt và Bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, biên 

chế được giao hàng năm để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công 

chức và lao động hợp đồng theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

2995/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND 

huyện Nghĩa Hưng và 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 5; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu : VP1, VP8.      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Phạm Đình Nghị 
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