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21 Huyện Nghĩa Hưng           

21.1 
Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều 

hành 
          

21.1.

1 

Chủ tịch 

HĐND 

huyện 

CVC 
HĐND 

huyện 

Điều hành, tổ chức thực hiện các 

công việc thuộc chức năng, nhiệm 

vụ của HĐND huyện 

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển 

khai kế hoạch công tác hàng năm, 

quý, tháng của HĐND huyện 

Tổ chức các hoạt động kiểm tra, 

giám sát của HĐND 

Chỉ đạo thẩm tra, thẩm định các Đề 

án, Chương trình, Kế hoạch, văn 

bản QPPL, tài chính ngân sách... 

theo thẩm quyền. 

Tiếp xúc cử tri và trả lời các kiến 

nghị của cử tri 

Chủ tọa các kỳ họp, cuộc họp của 

HĐND huyện và tham gia các cuộc 

họp, hội nghị khác; 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của HĐND  huyện, theo 

thẩm quyền phân cấp. 

Các hoạt động phối hợp, giữ mối 

quan hệ với các cơ quan tỉnh, đại 

biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh 

ứng cử tại địa phương, với Huyện 

UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ 

quan nhà nước, các tổ chức chính trị 

- xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị lực 

lượng vũ trang và nhân dân. 

Tổ chức và bảo đảm việc thi hành 

Hiến pháp và pháp luật trên địa 

bàn; Quyết định những vấn đề của 

huyện trong phạm vi được phân 

quyền, phân cấp theo quy định của 

Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương và quy định khác của pháp 

luật có liên quan; Thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn do cơ quan hành 

chính nhà nước cấp trên ủy quyền; 

Kiểm tra, giám sát tổ chức và 

hoạt, động của các phòng ban, 

chính quyền địa phương ở xã,  thị 

trấn và các lĩnh vực khác trên địa 

bàn; Chịu trách nhiệm trước chính 

quyền địa phương ở tỉnh về kết quả 

thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 

của chính quyền địa phương; Quyết 

định và tổ chức thực hiện các biện 

pháp nhằm phát huy quyền làm chủ 

của nhân dân, huy động các nguồn 

lực xã hội để xây dựng và phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh trên địa bàn. 

 

100% 

Đại 

học trở lên, 

ngành: Xây 

dựng, Kiến 

trúc, Giao 

thông, Đất 

đai, Luật, Sư 

phạm, Kinh 

tế, Hành 

chính, Văn 

hóa, Xã hội, 

Nông 

nghiệp, Tài 

chính hoặc 

chuyên 

ngành phù 

hợp 

 

Cao 

cấp 

CV

C 

CCN

N tđ 

bậc 3 

KNL

NNV

N 

Chứng 

chỉ  tin 

học tđ 

đạt 

chuẩn 

kỹ 

năng 

SDCN

TT cơ  

bản 

 

1. Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy 

định về quản lý nhà nước trên các lĩnh 

vực. 

- Khả năng tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành mọi hoạt động của Hội đồng 

nhân dân huyện. 

- Khả năng phân công, chỉ đạo, điều 

hành, quy tụ nhân lực, phối hợp để thực 

hiện nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề 

phát sinh trong thực tế. 

- Nắm chắc tình hình phát triển kinh tế 

- xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa 

bàn. 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo 

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, tiếp xúc 

cử tri 

- Kỹ năng tin học quản lý, điều hành 
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21.1.3 
Phó Chủ tịch 

HĐND huyện 
CV 

HĐND 

huyện 

Điều hành, tổ chức thực hiện các công 

việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của 

HĐND huyện theo thẩm quyền và phân 

công. 

Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện 

kế hoạch công tác hàng năm, quý, 

tháng của HĐND huyện thuộc lĩnh vực 

phụ trách; 

Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám 

sát của HĐND. 

Chỉ đạo thẩm tra, thẩm định các Đề án, 

Chương trình, Kế hoạch, văn bản 

QPPL, tài chính ngân sách... theo thẩm 

quyền. 

Tiếp xúc cử tri và trả lời các kiến nghị 

của cử tri theo thẩm quyền. 

Chủ trì các kỳ họp, cuộc họp của 

HĐND huyện theo phân công và tham 

gia các cuộc họp, hội nghị khác; 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của HĐND huyện theo thẩm quyền 

phân công. 

Các hoạt động phối hợp, giữ mối quan 

hệ với các cơ quan tỉnh, đại biểu Quốc 

hội, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại 

huyện với Huyện ủy, UBND, Ủy ban 

MTTQ, các cơ quan nhà nước, các tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, 

đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân. 

Tổ chức và bảo đảm việc thi hành 

Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn; 

Quyết định những vấn đề của 

huyện trong phạm vi được phân 

quyền, phân cấp theo quy định của 

Luật chính quyền địa phương và quy 

định khác của pháp luật có liên quan; 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ 

quan hành chính nhà nước cấp trên ủy 

quyền; Kiểm tra, giám sát tổ chức và 

hoạt động của các phòng, ban, chính 

quyền địa phương cấp xã, các lĩnh vực 

khác trên địa bàn; Chịu trách nhiệm 

trước HĐND, UBND tỉnh về kết quả 

thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của 

chính quyền địa phương; Quyết định 

và tổ chức thực hiện các biện pháp 

nhằm phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân, huy động các nguồn lực xã 

hội để xây dựng và phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 

trên địa bàn. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Xây dựng, 

Kiến trúc, 

Giao thông, 

Đất đai, 

Luật, Sư 

phạm, Kinh 

tế, Hành 

chính, Văn 

hóa, Xã hội, 

Nông 

nghiệp, Tài 

chính hoặc 

chuyên 

ngành phù 

hợp 

 

 

Cao 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. 

- Khả năng tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành mọi hoạt động của Hội đồng nhân dân 

huyện. 

- Khả năng phân công, theo dõi, tập hợp, 

quy tụ nhân lực, phối hợp để thực hiện 

nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề phát sinh 

trong thực tế. 

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo 

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, tiếp xúc cử 

tri 

- Kỹ năng tin học quản lý, điều hành 

21.1.2 
Chủ tịch 

UBND huyện 
CVC 

UBND 

huyện 

Lãnh đạo, điều hành và quản lý toàn 

diện các công việc của UBND, các 

thành viên UBND; lãnh đạo, chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện. 

Chủ trì, tổ chức xây dựng hoàn thiện 

các văn bản quy phạm pháp luật; các 

đề án, dự án, chương trình, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và 

hàng năm của huyện. 

Lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai các 

kế hoạch công tác trên các lĩnh vực 

hàng năm, quý, tháng của UBND, công 

tác cải cách hành chính ở địa phương. 

Lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động thanh 

tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước 

trên địa bàn. 

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch các Hội 

đồng, Chủ nhiệm các chương trình cấp 

ủy, Trưởng các Ban chỉ đạo. 

Chủ trì các phiên họp, cuộc họp của 

- Lãnh đạo và điều hành công việc của 

Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy 

ban nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các 

nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp 

luật, các văn bản của cơ quan nhà 

nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân huyện; bảo đảm 

quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn 

xã hội; bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ 

chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh 

dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và 

lợi ích hợp pháp khác của công dân; 

thực hiện các biện pháp quản lý dân cư 

trên địa bàn. 

- Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về 

hoạt động của hệ thống hành chính 

nhà nước từ huyện đến cơ sở, bảo đảm 

tính thống nhất, thông suốt của nền 

hành chính; chỉ đạo công tác cải cách 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Xây dựng, 

Kiến trúc, 

Giao thông, 

Đất đai, 

Luật, Sư 

phạm, Kinh 

tế, Hành 

chính, Văn 

hóa, Xã hội, 

Nông 

nghiệp, Tài 

chính hoặc 

chuyên 

ngành phù 

hợp 

 

 

Cao 

cấp 

CV

C 
Bậc 3 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. 

- Khả năng tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành mọi hoạt động của UBND huyện. 

- Khả năng phân công, chỉ đạo, điều hành, 

quy tụ nhân lực, phối hợp để thực hiện 

nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề phát sinh 

trong thực tế. 

- Nắm chắc tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn. 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo 

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, tiếp xúc cử 

tri 

- Kỹ năng tin học quản lý, điều hành 
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L 
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Tỷ 
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TG 

hoàn 

thành 

CV/ 
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vụ 
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học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

UBND huyện và tham gia các cuộc 

họp, hội nghị khác; 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của Chủ tịch UBND và UBND theo 

thẩm quyền phân cấp. 

Tổ chức phối hợp tốt với mặt trận, các 

đoàn thể huyện và các ngành tỉnh có 

liên quan, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm 

vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh 

quốc phòng trên địa bàn. 

hành chính và cải cách công vụ, công 

chức trong hệ thống hành chính nhà 

nước ở địa phương. 

- Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu 

quả công sở, tài sản, phương tiện làm 

việc và ngân sách nhà nước được giao 

trên địa bàn theo quy định của pháp 

luật. 

- Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm 

pháp luật, tiếp công dân theo quy định 

của pháp luật. 

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo 

vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; 

chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để 

giải quyết các công việc đột xuất, khẩn 

cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch 

bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn theo quy định của pháp 

luật. 

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy 

hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây 

dựng, giao thông và không gian, kiến 

trúc, cảnh quan đô thị; quản lý dân cư 

trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền 

của cơ quan nhà nước cấp trên. 

 

21.1.4 
Phó Chủ tịch 

UBND huyện 
CV 

UBND 

huyện 

Lãnh đạo, điều hành và quản lý các 

công việc của UBND huyện lĩnh vực 

kinh tế, tài nguyên, môi trường, tư 

pháp, giải phóng mặt bằng; lãnh đạo, 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

thuộc lĩnh vực được phân công 

Chủ trì, tổ chức xây dựng hoàn thiện 

các văn bản quy phạm pháp luật; các 

đề án, dự án, chương trình, kế hoạch 

công tác của UBND huyện thuộc lĩnh 

vực được phân công. 

Lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai các 

kế hoạch công tác của UBND huyện 

lĩnh vực kinh tế, tài nguyên môi 

trường, tư pháp, giải phóng mặt bằng 

theo giai đoạn, hàng năm, quý, tháng. 

Lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động thanh 

tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước 

trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách. 

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch, phó chủ 

tịch các Hội đồng, Trưởng ban, phó 

trưởng các Ban chỉ đạo theo phân 

- Phụ trách, giúp Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện, chịu trách nhiệm cá 

nhân trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

và tập thể Ủy ban nhân dân về lĩnh 

vực được giao phụ trách. 

- Chỉ đạo công tác phát triển kinh tế, 

sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch 

vụ, quản lý thị trường, thuế và khoa 

học, công nghệ theo thẩm quyền và 

phân cấp; công tác chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi 

của người tiêu dùng; Công tác phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

Công tác tư pháp, hộ tịch và thi hành 

án dân sự; Chỉ đạo công tác giải phóng 

mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái 

định cư; 

- Chỉ đạo công tác tiếp dân, thanh tra; 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của tổ chức và công dân; các khiếu 

nại, tố cáo của công dân và các tổ 

chức kinh tế - xã hội, các công ty, các 

doanh nghiệp liên quan đến cơ chế 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Xây dựng, 

Kiến trúc, 

Giao thông, 

Đất đai, 

Luật, Sư 

phạm, Kinh 

tế, Hành 

chính, Văn 

hóa, Xã hội, 

Nông 

nghiệp, Tài 

chính hoặc 

chuyên 

ngành phù 

hợp 

 

 

Cao 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. 

- Khả năng tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành mọi hoạt động của UBND huyện. 

- Khả năng phân công, chỉ đạo, điều hành, 

theo dõi, tập hợp, quy tụ nhân lực, phối 

hợp để thực hiện nhiệm vụ và giải quyết 

các vấn đề phát sinh trong thực tế. 

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo 

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, tiếp xúc cử 

tri 

- Kỹ năng tin học quản lý, điều hành 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

công. 

Chủ trì các phiên họp, cuộc họp của 

UBND thuộc lĩnh vực phụ trách và 

tham gia các cuộc họp, hội nghị khác; 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của UBND theo thẩm quyền và lĩnh 

vực phụ trách. 

Phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các 

đoàn thể nhân dân trên địa bàn; UBND 

tỉnh và các Sở, ban ngành, các tổ chức 

đoàn thể tỉnh 

chính sách pháp luật và các lĩnh vực 

được phân công; 

- Chỉ đạo củng cố khối kinh tế hợp tác; 

chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện, 

kiểm tra, kiểm soát và giải quyết các 

vấn đề phát sinh đối với các dự án 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa 

bàn; Theo dõi hoạt động của Hội 

doanh nghiệp huyện và kiểm tra việc 

chấp hành các quy định pháp luật của 

Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế; 

- Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước 

về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền 

và phân cấp; 

- Chỉ đạo công tác quy hoạch phát 

triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao 

thông và không gian, kiến trúc, cảnh 

quan đô thị theo phân cấp, ủy quyền 

của cơ quan nhà nước cấp trên. 

- Công tác nghiên cứu xúc tiến, mời 

gọi đầu tư các dự án chỉnh trang đô 

thị; 

- Chỉ đạo công tác quản lý đô thị, trật tự 

xây dựng; 

- Chỉ đạo công tác đấu giá quyền sử 

dụng đất theo ủy quyền của Chủ tịch 

UBND; 

- Công tác đảm bảo vệ sinh môi 

trường theo thẩm quyền và phân cấp; 

- Chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa 

cháy; an toàn giao thông. 

- Chỉ đạo việc đặt tên đường phố, biển 

hiệu, biển quảng cáo theo thẩm quyền 

và phân cấp. 

- Chỉ đạo triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực 

được phân công phụ trách; 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các 

chương trình, đề án, kế hoạch thuộc 

lĩnh vực được phân công; 

- Trực tiếp giải quyết mối quan hệ 

chuyên ngành theo lĩnh vực được phân 

công. 

21.1.5 Trưởng Ban CV 

Ban 

Pháp 

chế 

Điều hành, tổ chức thực hiện các công 

việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của 

Ban; 

Lập kế hoạch triển khai công việc của 

Ban theo chỉ đạo của HĐND huyện. 

Tổ chức thẩm tra các văn bản quy 

phạm pháp luật, các đề án, chương 

trình, kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực 

Ban phụ trách; 

Tổ chức các hoạt động giám sát 

Căn cứ chỉ đạo của Thường trực 

HĐND huyện, các quy định hiện 

hành, các Chương trình, Đề án, Kế 

hoạch của cơ quan cấp trên để điều 

hành công việc của Ban đạt hiệu quả. 

Tổ chức thực hiện các nội dung, 

nhiệm vụ của Ban theo quy chế hoạt 

động của HĐND huyện và quy định 

của Luật Tổ chức chính quyền địa 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Xây dựng, 

Kiến trúc, 

Giao thông, 

Đất đai, Luật, 

Sư phạm, 

Kinh tế, Hành 

chính, Văn 

Cao 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

 

1. Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác. 

- Khả năng tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành mọi hoạt động của HĐND huyện. 

- Khả năng tham mưu xây dựng chương 

trình làm việc, kế hoạch hoạt động của 

HĐND, tổ chức thực hiện chương trình, kế 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

Xây dựng các báo cáo, tờ trình của 

HĐND thuộc lĩnh vực Ban 

Thực hiện các công việc phục vụ họp 

HĐND 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các công 

việc của Ban; 

Chủ trì cuộc họp của Ban và tham gia 

cuộc họp hội nghị khác 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của Ban theo phân cấp 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ 

đạo của Thường trực HĐND 

phương. 

 

hóa, Xã hội, 

Nông nghiệp, 

Tài chính 
hoặc chuyên 

ngành phù 

hợp 

 

 

hoạch đã được phê duyệt; điều hoà, phối 

hợp hoạt động các Ban HĐND; giữ mối 

liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND; 

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo 

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, tiếp xúc cử 

tri 

- Kỹ năng tin học quản lý, điều hành 

Ban  

Kinh  tế   

– Xã hội 

Điều hành, tổ chức thực hiện các công 

việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của 

Ban; 

Lập kế hoạch triển khai công việc của 

Ban theo chỉ đạo của HĐND huyện. 

Tổ chức thẩm tra các văn bản quy 

phạm pháp luật, các đề án, chương 

trình, kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực 

Ban phụ trách; 

Tổ chức các hoạt động giám sát 

Xây dựng các báo cáo, tờ trình của 

HĐND thuộc lĩnh vực Ban 

Thực hiện các công việc phục vụ họp 

HĐND 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các công 

việc của Ban; 

Chủ trì cuộc họp của Ban và tham gia 

cuộc họp hội nghị khác 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của Ban theo phân cấp 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ 

đạo của Thường trực HĐND 

Căn cứ chỉ đạo của Thường trực 

HĐND huyện, các quy định hiện 

hành, các Chương trình, Đề án, Kế 

hoạch của cơ quan cấp trên để điều 

hành công việc của Ban đạt hiệu quả. 

Tổ chức thực hiện các nội dung, 

nhiệm vụ của Ban theo quy chế hoạt 

động của HĐND huyện và quy định 

của Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Xây dựng, 

Kiến trúc, 

Giao thông, 

Đất đai, Luật, 

Sư phạm, 

Kinh tế, Hành 

chính, Văn 

hóa, Xã hội, 

Nông nghiệp, 

Tài chính 

 

Cao 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác. 

- Khả năng tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành mọi hoạt động của HĐND huyện. 

- Khả năng tham mưu xây dựng chương 

trình làm việc, kế hoạch hoạt động của 

HĐND, tổ chức thực hiện chương trình, kế 

hoạch đã được phê duyệt; điều hoà, phối 

hợp hoạt động các Ban HĐND; giữ mối 

liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND; 

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo 

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, tiếp xúc cử 

tri 

- Kỹ năng tin học quản lý, điều hành 

21.1.9 
Phó Trưởng 

ban 
CV 

Ban 

Pháp 

chế 

Tham mưu với Trưởng ban xây dựng 

các văn bản thuộc lĩnh vực được 

Trưởng ban phân công; 

Lập kế hoạch triển khai công việc của 

Ban theo chỉ đạo của HĐND huyện; 

Tổ chức thẩm tra các văn bản quy 

phạm pháp luật, đề án, chương trình, 

kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực Ban 

phụ trách; 

Tổ chức các hoạt động giám sát 

Xây dựng các báo cáo, tờ trình của 

HĐND thuộc lĩnh vực Ban; 

Thực hiện các công việc phục vụ họp 

HĐND; 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các công 

việc của Ban; 

Căn cứ chỉ đạo của Thường trực 

HĐND, các quy định hiện hành, các 

Chương trình, Đề án, Kế hoạch của cơ 

quan cấp trên để điều hành công việc 

của Ban đạt hiệu quả. Tổ chức thực 

hiện các nội dung, nhiệm vụ của Ban 

theo quy chế hoạt động của HĐND 

huyện và quy định của Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Xây dựng, 

Kiến trúc, 

Giao thông, 

Đất đai, Luật, 

Sư phạm, 

Kinh tế, Hành 

chính, Văn 

hóa, Xã hội, 

Nông nghiệp, 

Tài chính 

hoặc chuyên 

ngành phù 

hợp 

 

Trung 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác. 

- Khả năng tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành mọi hoạt động của HĐND huyện. 

- Khả năng tham mưu giúp Thường trực 

HĐND xây dựng chương trình làm việc, kế 

hoạch hoạt động; tổ chức thực hiện chương 

trình, kế hoạch đã được phê duyệt; phối 

hợp hoạt động các Ban HĐND, giữ mối 

liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND; 

đôn đốc cơ quan, tổ chức chuẩn bị tài liệu 

phục vụ kỳ họp HĐND; xây dựng báo cáo 

công tác, dự thảo nghị quyết; ... 

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

2. Kỹ năng: 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

được phân công; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ 

đạo của Thường trực HĐND. 

 

 - Kỹ năng quản lý, lãnh đạo 

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, tiếp xúc cử 

tri 

- Kỹ năng tin học quản lý, điều hành, soạn 

thảo văn bản 

Ban  

Kinh  tế   

– Xã hội 

Tham mưu với Trưởng ban xây dựng 

các văn bản thuộc lĩnh vực được 

Trưởng ban phân công; 

Lập kế hoạch triển khai công việc của 

Ban theo chỉ đạo của HĐND huyện; 

Tổ chức thẩm tra các văn bản quy 

phạm pháp luật, đề án, chương trình, 

kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực Ban 

phụ trách; 

Tổ chức các hoạt động giám sát 

Xây dựng các báo cáo, tờ trình của 

HĐND thuộc lĩnh vực Ban; 

Thực hiện các công việc phục vụ họp 

HĐND; 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các công 

việc của Ban; 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

được phân công; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ 

đạo của Thường trực HĐND. 

 

Căn cứ chỉ đạo của Thường trực 

HĐND, các quy định hiện hành, các 

Chương trình, Đề án, Kế hoạch của cơ 

quan cấp trên để điều hành công việc 

của Ban đạt hiệu quả. Tổ chức thực 

hiện các nội dung, nhiệm vụ của Ban 

theo quy chế hoạt động của HĐND 

huyện và quy định của Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương. 

 

 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Xây dựng, 

Kiến trúc, 

Giao thông, 

Đất đai, 

Luật, Sư 

phạm, Kinh 

tế, Hành 

chính, Văn 

hóa, Xã hội, 

Nông nghiệp, 

Tài chính 

 

Trung 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác. 

- Khả năng tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành mọi hoạt động của HĐND huyện. 

- Khả năng tham mưu giúp Thường trực 

HĐND xây dựng chương trình làm việc, kế 

hoạch hoạt động; tổ chức thực hiện chương 

trình, kế hoạch đã được phê duyệt; phối 

hợp hoạt động các Ban HĐND, giữ mối 

liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND; 

đôn đốc cơ quan, tổ chức chuẩn bị tài liệu 

phục vụ kỳ họp HĐND; xây dựng báo cáo 

công tác, dự thảo nghị quyết; ... 

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo 

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, tiếp xúc cử 

tri 

- Kỹ năng tin học quản lý, điều hành, soạn 

thảo văn bản 

21.1.6 

Trưởng phòng 

thuộc UBND 

huyện 

CV Nội  vụ 

Điều hành, tổ chức thực hiện các công 

việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của 

phòng; Chịu trách nhiệm trước UBND, 

Chủ tịch UBND huyện và trước pháp 

luật về toàn bộ hoạt động của phòng; 

Lập kế hoạch triển khai công việc của 

phòng theo tuần, tháng, quý, năm; 

Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo huyện về 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn của phòng; 

Phân công công việc, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, 

công chức trong phòng; 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các công 

việc của phòng; 

Chủ trì các cuộc họp của Phòng; 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của phòng theo thẩm quyền phân cấp. 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do tỉnh, huyện và các đơn vị cơ 

sở tổ chức. 

Quản lý công chức, tài sản của phòng. 

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo huyện, 

các quy định hiện hành, các Chương 

trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan 

cấp trên để điều hành công việc của 

Phòng. Chỉ đạo, phân công công việc, 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra, đánh giá công chức trong đơn vị. 

Tạo sự phối hợp công việc tốt với các 

cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực 

hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cấp 

trên giao và các công việc thuộc chức 

năng, nhiệm vụ của phòng Nội vụ. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Hành chính, 

Quản lý nhà 

nước, Luật, 

Quản trị nhân 

lực, Công tác 

xã hội, Xã 

hội học, Văn 

thư - Lưu trữ, 

Sư phạm, 

Tôn giáo 

hoặc chuyên 

ngành phù 

hợp 

 

 

Cao 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1.Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác. 

- Tổ chức, tổng hợp, tham mưu cho 

UBND huyện (kế hoạch, chương trình, đề 

án, báo cáo) 

- Tổ chức thực hiện (phân công, theo dõi, tập 

hợp, quy tụ nhân lực, chủ trì phối hợp để 

thực hiện nhiệm vụ) 

- Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh 

trong thực tế;  

-  Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

-  Sơ kết, nghiên cứu và triển khai vấn đề 

liên quan đến nhiệm vụ phòng, lĩnh vực 

phát triển ngành. 

2.Kỹ năng: 

- Xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng phối hợp 

- Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông 

thường 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tin học, máy tính 



7 

 

Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

Tư  

pháp 

Điều hành, tổ chức thực hiện các công 

việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của 

phòng; Chịu trách nhiệm trước UBND, 

Chủ tịch UBND huyện và trước pháp 

luật về toàn bộ hoạt động của phòng; 

Lập kế hoạch triển khai công việc của 

phòng theo tuần, tháng, quý, năm; 

Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo huyện về 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn của phòng; 

Phân công công việc, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, 

công chức trong phòng; 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các công 

việc của phòng; 

Chủ trì các cuộc họp của Phòng; 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của phòng theo thẩm quyền phân cấp. 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do tỉnh, huyện và các đơn vị cơ 

sở tổ chức. 

Quản lý công chức, tài sản của phòng. 

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo huyện, 

các quy định hiện hành, các Chương 

trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan 

cấp trên để điều hành công việc của 

Phòng. Chỉ đạo, phân công công việc, 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra, đánh giá công chức trong đơn vị. 

Tạo sự phối hợp công việc tốt với các 

cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực 

hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cấp 

trên giao và các công việc thuộc chức 

năng, nhiệm vụ của phòng Tư pháp. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành/ 

chuyên 

ngành Luật, 

hoặc ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

Cao 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1.Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác. 

- Tổ chức, tổng hợp, tham mưu cho 

UBND huyện (kế hoạch, chương trình, đề 

án, báo cáo) 

- Tổ chức thực hiện (phân công, theo dõi, 

tập hợp, quy tụ nhân lực, chủ trì phối hợp 

để thực hiện nhiệm vụ) 

- Năng lực giải quyết các vấn đề phát 

sinh trong thực tế;  

-  Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

-  Sơ kết, nghiên cứu và triển khai vấn đề 

liên quan đến nhiệm vụ phòng, lĩnh vực 

phát triển ngành. 

2.Kỹ năng: 

- Xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng phối hợp 

- Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp 

thông thường 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

-   Kỹ năng tin học, máy tính 

Tài 

chính -  

Kế 

hoạch 

Điều hành, tổ chức thực hiện các công 

việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của 

phòng; Chịu trách nhiệm trước UBND, 

Chủ tịch UBND huyện và trước pháp 

luật về toàn bộ hoạt động của phòng; 

Lập kế hoạch triển khai công việc của 

phòng theo tuần, tháng, quý, năm; 

Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo huyện về 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn của phòng; 

Phân công công việc, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, 

công chức trong phòng; 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các công 

việc của phòng; 

Chủ trì các cuộc họp của Phòng; 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của phòng theo thẩm quyền phân cấp. 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do tỉnh, huyện và các đơn vị cơ 

sở tổ chức. 

Quản lý công chức, tài sản của phòng. 

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo huyện, 

các quy định hiện hành, các Chương 

trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan 

cấp trên để điều hành công việc của 

Phòng. Chỉ đạo, phân công công việc, 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra, đánh giá công chức trong đơn vị. 

Tạo sự phối hợp công việc tốt với các 

cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực 

hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cấp 

trên giao và các công việc thuộc chức 

năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính -  

Kế hoạch. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Tài chính, 

Kế toán, 

Kinh tế, 

Quản lý dự 

án 

 

Cao 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1.Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác. 

- Tổ chức, tổng hợp, tham mưu cho 

UBND huyện (kế hoạch, chương trình, đề 

án, báo cáo) 

- Tổ chức thực hiện (phân công, theo dõi, 

tập hợp, quy tụ nhân lực, chủ trì phối hợp 

để thực hiện nhiệm vụ) 

- Năng lực giải quyết các vấn đề phát 

sinh trong thực tế;  

-  Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

-  Sơ kết, nghiên cứu và triển khai vấn đề 

liên quan đến nhiệm vụ phòng, lĩnh vực 

phát triển ngành. 

2.Kỹ năng: 

- Xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng phối hợp 

- Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp 

thông thường 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

-   Kỹ năng tin học, máy tính 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Điều hành, tổ chức thực hiện các công 

việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của 

phòng; Chịu trách nhiệm trước UBND, 

Chủ tịch UBND huyện và trước pháp 

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo huyện, 

các quy định hiện hành, các Chương 

trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Quản lý đất 

đai, Địa 

Cao 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1.Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác. 



8 

 

Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

luật về toàn bộ hoạt động của phòng; 

Lập kế hoạch triển khai công việc của 

phòng theo tuần, tháng, quý, năm; 

Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo huyện về 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn của phòng; 

Phân công công việc, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, 

công chức trong phòng; 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các công 

việc của phòng; 

Chủ trì các cuộc họp của Phòng; 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của phòng theo thẩm quyền phân cấp. 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do tỉnh, huyện và các đơn vị cơ 

sở tổ chức. 

Quản lý công chức, tài sản của phòng. 

cấp trên để điều hành công việc của 

Phòng. Chỉ đạo, phân công công việc, 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra, đánh giá công chức trong đơn vị. 

Tạo sự phối hợp công việc tốt với các 

cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực 

hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cấp 

trên giao và các công việc thuộc chức 

năng, nhiệm vụ của phòng Tài nguyên 

và Môi trường. 

 

chính, Luật, 

Trắc địa, 

Mỏ, Địa 

chất, Thủy 

lợi, Tài 

nguyên, Môi 

trường 

 

- Tổ chức, tổng hợp, tham mưu cho 

UBND huyện (kế hoạch, chương trình, đề 

án, báo cáo) 

- Tổ chức thực hiện (phân công, theo dõi, 

tập hợp, quy tụ nhân lực, chủ trì phối hợp 

để thực hiện nhiệm vụ) 

- Năng lực giải quyết các vấn đề phát 

sinh trong thực tế;  

-  Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

-  Sơ kết, nghiên cứu và triển khai vấn đề 

liên quan đến nhiệm vụ phòng, lĩnh vực 

phát triển ngành. 

2.Kỹ năng: 

- Xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng phối hợp 

- Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp 

thông thường 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

-   Kỹ năng tin học, máy tính 

Nông 

nghiệp 

và 

PTNT 

Điều hành, tổ chức thực hiện các công 

việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của 

phòng; Chịu trách nhiệm trước UBND, 

Chủ tịch UBND huyện và trước pháp 

luật về toàn bộ hoạt động của phòng; 

Lập kế hoạch triển khai công việc của 

phòng theo tuần, tháng, quý, năm; 

Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo huyện về 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn của phòng; 

Phân công công việc, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, 

công chức trong phòng; 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các công 

việc của phòng; 

Chủ trì các cuộc họp của Phòng; 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của phòng theo thẩm quyền phân cấp. 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do tỉnh, huyện và các đơn vị cơ 

sở tổ chức. 

Quản lý công chức, tài sản của phòng. 

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo huyện, 

các quy định hiện hành, các Chương 

trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan 

cấp trên để điều hành công việc của 

Phòng. Chỉ đạo, phân công công việc, 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra, đánh giá công chức trong đơn vị. 

Tạo sự phối hợp công việc tốt với các 

cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực 

hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cấp 

trên giao và các công việc thuộc chức 

năng, nhiệm vụ của phòng Nông 

nghiệp và PTNT. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Quản lý kinh 

tế, Thương 

mại, Công 

nghệ, Nông 

học, Trồng 

trọt, Chăn 

nuôi, Thú y, 

Bảo vệ thực 

vật, Công 

nghệ kỹ 

thuật, Kinh 

tế 

 

Cao 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1.Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác. 

- Tổ chức, tổng hợp, tham mưu cho 

UBND huyện (kế hoạch, chương trình, đề 

án, báo cáo) 

- Tổ chức thực hiện (phân công, theo dõi, 

tập hợp, quy tụ nhân lực, chủ trì phối hợp 

để thực hiện nhiệm vụ) 

- Năng lực giải quyết các vấn đề phát 

sinh trong thực tế;  

-  Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

-  Sơ kết, nghiên cứu và triển khai vấn đề 

liên quan đến nhiệm vụ phòng, lĩnh vực 

phát triển ngành. 

2.Kỹ năng: 

- Xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng phối hợp 

- Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp 

thông thường 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

-   Kỹ năng tin học, máy tính 

Công 

thương 

Điều hành, tổ chức thực hiện các công 

việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của 

phòng; Chịu trách nhiệm trước UBND, 

Chủ tịch UBND huyện và trước pháp 

luật về toàn bộ hoạt động của phòng; 

Lập kế hoạch triển khai công việc của 

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo huyện, 

các quy định hiện hành, các Chương 

trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan 

cấp trên để điều hành công việc của 

Phòng. Chỉ đạo, phân công công việc, 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Xây dựng, 

Hạ tầng kỹ 

thuật, Quy 

hoạch, Kiến 

Cao 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1.Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác. 

- Tổ chức, tổng hợp, tham mưu cho 

UBND huyện (kế hoạch, chương trình, đề 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

phòng theo tuần, tháng, quý, năm; 

Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo huyện về 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn của phòng; 

Phân công công việc, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, 

công chức trong phòng; 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các công 

việc của phòng; 

Chủ trì các cuộc họp của Phòng; 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của phòng theo thẩm quyền phân cấp. 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do tỉnh, huyện và các đơn vị cơ 

sở tổ chức. 

Quản lý công chức, tài sản của phòng. 

 

tra, đánh giá công chức trong đơn vị. 

Tạo sự phối hợp công việc tốt với các 

cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực 

hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cấp 

trên giao và các công việc thuộc chức 

năng, nhiệm vụ của phòng Công 

thương. 

 

trúc, Quản lý 

đô thị, Kỹ 

thuật hạ tầng 

đô thị, Giao 

thông vận 

tải,Thủy lợi 

 

án, báo cáo) 

- Tổ chức thực hiện (phân công, theo dõi, 

tập hợp, quy tụ nhân lực, chủ trì phối hợp 

để thực hiện nhiệm vụ) 

- Năng lực giải quyết các vấn đề phát 

sinh trong thực tế;  

-  Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

-  Sơ kết, nghiên cứu và triển khai vấn đề 

liên quan đến nhiệm vụ phòng, lĩnh vực 

phát triển ngành. 

2.Kỹ năng: 

- Xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng phối hợp 

- Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp 

thông thường 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

-   Kỹ năng tin học, máy tính 

Lao 

động 

TB&XH 

Điều hành, tổ chức thực hiện các công 

việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của 

phòng; Chịu trách nhiệm trước UBND, 

Chủ tịch UBND huyện và trước pháp 

luật về toàn bộ hoạt động của phòng; 

Lập kế hoạch triển khai công việc của 

phòng theo tuần, tháng, quý, năm; 

Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo huyện về 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn của phòng; 

Phân công công việc, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, 

công chức trong phòng; 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các công 

việc của phòng; 

Chủ trì các cuộc họp của Phòng; 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của phòng theo thẩm quyền phân cấp. 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do tỉnh, huyện và các đơn vị cơ 

sở tổ chức. 

Quản lý công chức, tài sản của phòng. 

 

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo huyện, 

các quy định hiện hành, các Chương 

trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan 

cấp trên để điều hành công việc của 

Phòng. Chỉ đạo, phân công công việc, 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra, đánh giá công chức trong đơn vị. 

Tạo sự phối hợp công việc tốt với các 

cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực 

hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cấp 

trên giao và các công việc thuộc chức 

năng, nhiệm vụ của phòng Lao động 

TB&XH. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Luật, Quản 

trị nhân lực, 

Công tác xã 

hội, Xã hội 

học, Chính 

sách công, 

Quản lý các 

vấn đề xã 

hội và chính 

sách xã hội, 

Bảo hiểm xã 

hội; Hành 

chính, Tài 

chính, Kế 

toán, Bảo 

hiểm hoặc 

ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

 

Cao 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1.Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác. 

- Tổ chức, tổng hợp, tham mưu cho 

UBND huyện (kế hoạch, chương trình, đề 

án, báo cáo) 

- Tổ chức thực hiện (phân công, theo dõi, 

tập hợp, quy tụ nhân lực, chủ trì phối hợp 

để thực hiện nhiệm vụ) 

- Năng lực giải quyết các vấn đề phát 

sinh trong thực tế;  

-  Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

-  Sơ kết, nghiên cứu và triển khai vấn đề 

liên quan đến nhiệm vụ phòng, lĩnh vực 

phát triển ngành. 

2.Kỹ năng: 

- Xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng phối hợp 

- Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp 

thông thường 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

-   Kỹ năng tin học, máy tính 

Văn hóa 

– Thông 

tin 

Điều hành, tổ chức thực hiện các công 

việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của 

phòng; Chịu trách nhiệm trước UBND, 

Chủ tịch UBND huyện và trước pháp 

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo huyện, 

các quy định hiện hành, các Chương 

trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan 

cấp trên để điều hành công việc của 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Quản lý Văn 

hóa, Du lịch, 

Công nghệ 

Cao 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1.Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác. 

- Tổ chức, tổng hợp, tham mưu cho 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

luật về toàn bộ hoạt động của phòng; 

Lập kế hoạch triển khai công việc của 

phòng theo tuần, tháng, quý, năm; 

Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo huyện 

về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

chuyên môn của phòng; 

Phân công công việc, kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán 

bộ, công chức trong phòng; 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các công 

việc của phòng; 

Chủ trì các cuộc họp của Phòng; 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của phòng theo thẩm quyền phân cấp. 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do tỉnh, huyện và các đơn vị cơ 

sở tổ chức. 

Quản lý công chức, tài sản của phòng. 

 

Phòng. Chỉ đạo, phân công công việc, 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra, đánh giá công chức trong đơn vị. 

Tạo sự phối hợp công việc tốt với các 

cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực 

hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cấp 

trên giao và các công việc thuộc chức 

năng, nhiệm vụ của phòng Văn hóa – 

Thông tin. 

 

thông 

tin,Truyền 

thông, Bưu 

chính Viễn 

thông, Báo 

chí, Xuất 

bản, Thư 

viện, Bảo 

tồn, Bảo 

tàng. Thông 

tin cổ động, 

Tuyên 

truyền, Thể 

dục, Thể 

thao hoặc 

ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

 

UBND huyện (kế hoạch, chương trình, đề 

án, báo cáo) 

- Tổ chức thực hiện (phân công, theo dõi, 

tập hợp, quy tụ nhân lực, chủ trì phối hợp 

để thực hiện nhiệm vụ) 

- Năng lực giải quyết các vấn đề phát 

sinh trong thực tế;  

-  Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

-  Sơ kết, nghiên cứu và triển khai vấn đề 

liên quan đến nhiệm vụ phòng, lĩnh vực 

phát triển ngành. 

2.Kỹ năng: 

- Xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng phối hợp 

- Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp 

thông thường 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

-   Kỹ năng tin học, máy tính 

Giáo 

dục – 

Đào tạo 

Điều hành, tổ chức thực hiện các công 

việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của 

phòng; Chịu trách nhiệm trước UBND, 

Chủ tịch UBND huyện và trước pháp 

luật về toàn bộ hoạt động của phòng; 

Lập kế hoạch triển khai công việc của 

phòng theo tuần, tháng, quý, năm; 

Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo huyện về 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn của phòng; 

Phân công công việc, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, 

công chức trong phòng; 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các công 

việc của phòng; 

Chủ trì các cuộc họp của Phòng; 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của phòng theo thẩm quyền phân cấp. 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do tỉnh, huyện và các đơn vị cơ 

sở tổ chức. 

Quản lý công chức, tài sản của phòng. 

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo huyện, 

các quy định hiện hành, các Chương 

trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan 

cấp trên để điều hành công việc của 

Phòng. Chỉ đạo, phân công công việc, 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra, đánh giá công chức trong đơn vị. 

Tạo sự phối hợp công việc tốt với các 

cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực 

hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cấp 

trên giao và các công việc thuộc chức 

năng, nhiệm vụ của phòng Giáo dục – 

Đào tạo. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Sư phạm, 

Quản lý Giáo 

dục hoặc 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm và 

có chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư 

phạm 

 

Cao 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1.Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác. 

- Tổ chức, tổng hợp, tham mưu cho 

UBND huyện (kế hoạch, chương trình, đề 

án, báo cáo) 

- Tổ chức thực hiện (phân công, theo dõi, 

tập hợp, quy tụ nhân lực, chủ trì phối hợp 

để thực hiện nhiệm vụ) 

- Năng lực giải quyết các vấn đề phát 

sinh trong thực tế;  

-  Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

-  Sơ kết, nghiên cứu và triển khai vấn đề 

liên quan đến nhiệm vụ phòng, lĩnh vực 

phát triển ngành. 

2.Kỹ năng: 

- Xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng phối hợp 

- Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp 

thông thường 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

-   Kỹ năng tin học, máy tính 

Y tế 

Điều hành, tổ chức thực hiện các công 

việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của 

phòng; Chịu trách nhiệm trước UBND, 

Chủ tịch UBND huyện và trước pháp 

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo huyện, 

các quy định hiện hành, các Chương 

trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Y, Dược 

hoặc ngành/ 

Cao 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1.Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

luật về toàn bộ hoạt động của phòng; 

Lập kế hoạch triển khai công việc của 

phòng theo tuần, tháng, quý, năm; 

Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo huyện 

về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

chuyên môn của phòng; 

Phân công công việc, kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán 

bộ, công chức trong phòng; 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các công 

việc của phòng; 

Chủ trì các cuộc họp của Phòng; 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của phòng theo thẩm quyền phân cấp. 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do tỉnh, huyện và các đơn vị cơ 

sở tổ chức. 

Quản lý công chức, tài sản của phòng. 

cấp trên để điều hành công việc của 

Phòng. Chỉ đạo, phân công công việc, 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra, đánh giá công chức trong đơn vị. 

Tạo sự phối hợp công việc tốt với các 

cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực 

hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cấp 

trên giao và các công việc thuộc chức 

năng, nhiệm vụ của phòng Y tế. 

 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

. 
 

- Tổ chức, tổng hợp, tham mưu cho 

UBND huyện (kế hoạch, chương trình, đề 

án, báo cáo) 

- Tổ chức thực hiện (phân công, theo dõi, 

tập hợp, quy tụ nhân lực, chủ trì phối hợp 

để thực hiện nhiệm vụ) 

- Năng lực giải quyết các vấn đề phát 

sinh trong thực tế;  

-  Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

-  Sơ kết, nghiên cứu và triển khai vấn đề 

liên quan đến nhiệm vụ phòng, lĩnh vực 

phát triển ngành. 

2.Kỹ năng: 

- Xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng phối hợp 

- Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp 

thông thường 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

-   Kỹ năng tin học, máy tính 

21.1.7 
Chánh Văn 

phòng 
CV 

Văn 

phòng 

HĐND

&UBN

D huyện 

Điều hành, tổ chức thực hiện các công 

việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của 

Văn phòng HĐND&UBND; Chịu 

trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch 

UBND huyện và trước pháp luật về 

hoạt động của Văn phòng; 

Lập kế hoạch triển khai công việc của 

đơn vị theo tuần, tháng, quý, năm; 

Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo huyện 

về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Văn 

phòng; Phân công công việc, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của 

cán bộ, công chức trong đơn vị; 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các công 

việc của Văn phòng; Chủ trì các cuộc 

họp của đơn vị; 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của đơn vị theo thẩm quyền phân cấp. 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do tỉnh, huyện và các đơn vị cơ 

sở tổ chức.Quản lý công chức, tài sản 

của cơ quan, đơn vị 

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo huyện, 

các quy định hiện hành, các Chương 

trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan 

cấp trên để điều hành công việc của 

đơn vị. Chỉ đạo, phân công công việc, 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra, đánh giá công chức trong đơn vị. 

Tạo sự phối hợp công việc tốt với các 

cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực 

hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cấp 

trên giao và các công việc thuộc chức 

năng, nhiệm vụ của Văn phòng 

HĐND&UBND. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, nhóm 

ngành: Luật, 

Hành chính, 

Quản lý đất 

đai, Địa 

chính, Nông 

nghiệp, Quản 

trị Văn 

phòng, Tài 

chính, Xây 

dựng, 

Quản trị nhân 

lực, Môi 

trường hoặc 

ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

 

Cao 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác. 

- Khả năng tổ chức, tổng hợp, tham mưu 

phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành mọi hoạt động của HĐND, 

UBND huyện  

- Khả năng phân công, theo dõi, tập hợp, 

quy tụ nhân lực, chủ trì phối hợp để thực 

hiện nhiệm vụ. 

- Năng lực tập hợp, quy tụ và giải quyết 

các vấn đề phát sinh trong thực tế;  

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo 

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng tin học quản lý, điều hành, soạn 

thảo văn bản 

21.1.1

1 

Phó Chánh 

văn phòng 
CV 

Văn 

phòng 

HĐND

&UBN

D huyện 

Tham mưu Chánh Văn phòng giải quyết 

công việc thuộc lĩnh vực được phân công 

phụ trách; 

Xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị, 

bộ phận theo lĩnh vực phụ trách và kế 

hoạch công tác của cá nhân; bao quát, 

Tham mưu, giúp việc, chịu trách 

nhiệm trực tiếp với Chánh Văn phòng 

về những công việc được phân công; 

Thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết 

công việc khi được ủy quyền. 

 

 

Đại học trở 

lên, nhóm 

ngành: Luật, 

Hành chính, 

Quản lý đất 

đai, Địa 

Trung 

cấp 

cấp 

CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác. 

- Khả năng tổ chức, tổng hợp, tham mưu 

phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

kiểm soát công việc theo kế hoạch; 

Tham mưu xây dựng lịch công tác 

hàng tuần, chương trình công tác hàng 

tháng và cả năm của UBND huyện và 

đơn vị; 

Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định 

kỳ, đột xuất phục vụ chỉ đạo điều hành 

của Thường trực HĐND, lãnh đạo 

UBND huyện và Chánh Văn phòng; 

Chỉ đạo, phân công công việc, hướng 

dẫn công chức thực hiện các nhiệm vụ 

được giao; 

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ 

công việc, việc thực hiện nhiệm vụ của 

công chức; 

Tham dự các cuộc họp, làm việc do 

Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND 

huyện chủ trì; phối hợp với các phòng 

ban, đơn vị chuẩn bị chương trình, tài 

liệu phục vụ cuộc họp; 

Tham mưu văn bản chỉ đạo, điều hành, 

thông báo kết luận của Thường trực 

HĐND, lãnh đạo UBND; 

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các 

kết luận, quyết định, ý kiến chỉ đạo của 

lãnh đạo huyện; 

Xây dựng danh mục hồ sơ công việc 

và tổ chức thực hiện việc thiết lập hồ 

sơ công việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chính, Nông 

nghiệp, Quản 

trị Văn 

phòng, Tài 

chính, Xây 

dựng, Quy 

hoạch, kiến 

trúc, Đô thị, 

Quản trị nhân 

lực, Môi 

trường hoặc 

ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

 

điều hành mọi hoạt động của HĐND, 

UBND;  

- Khả năng phân công, theo dõi, tập hợp, 

quy tụ nhân lực, chủ trì phối hợp để thực 

hiện nhiệm vụ. 

- Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh 

trong thực tế;  

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, phân tích, xử 

lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng tin học quản lý, điều hành, soạn 

thảo văn bản 

 

21.1.8 
Chánh Thanh 

tra 

TTV 

hoặc 

tương 

đương 

Thanh 

tra 

Điều hành, tổ chức thực hiện các công 

việc của cơ quan; Chịu trách nhiệm 

trước UBND, Chủ tịch UBND huyện 

và trước pháp luật về toàn bộ hoạt 

động của cơ quan; 

Lập kế hoạch triển khai công việc của 

cơ quan theo tuần, tháng, quý, năm; 

Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo huyện 

về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

chuyên môn của cơ quan; 

Phân công công việc, kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện nhiệm vụ của công 

chức trong cơ quan; 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các công 

việc của cơ quan; 

Chủ trì các cuộc họp của cơ quan; 

Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản 

của cơ quan theo thẩm quyền phân 

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo huyện, 

các quy định hiện hành, các Chương 

trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan 

cấp trên để điều hành công việc của 

cơ quan. Điều hành, phân công công 

việc, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra, đánh giá công chức của cơ 

quan. Tạo sự phối hợp công việc tốt 

với các cơ quan, đơn vị liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Luật, Thanh 

tra, kinh tế, 

xây dựng 

hoặc ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

 

 

Cao 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 

Thanh 

tra viên 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; có bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, am hiểu 

pháp luật và có kiến thức thực tiễn lĩnh vực 

phân công phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

cấp; 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do tỉnh, huyện và các đơn vị cơ 

sở tổ chức; 

Quản lý công chức, tài sản của cơ 

quan. 

21.1.1

2 

Phó Chánh 

Thanh tra 

TTV 

hoặc 

tương 

đương 

Thanh 

tra 

Giúp Chánh Thanh tra xây dựng các 

văn bản thuộc lĩnh vực được phân công 

phụ trách; giúp Chánh Thanh tra 

phụ trách một số lĩnh vực công tác, 

chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh 

tra, trước UBND huyện và pháp luật về 

nhiệm vụ được phân công; khi Chánh 

Thanh tra vắng mặt, một Phó Chánh 

Thanh tra được ủy nhiệm điều hành 

hoạt động của cơ quan: 

- Đề xuất với Thủ trưởng cơ quan tổ 

chức thực hiện nội dung công việc 

đảm nhiệm; 

- Chỉ đạo, phân công công việc, hướng 

dẫn công chức thực hiện các nhiệm vụ 

được giao; 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh 

giá đối với các đơn vị có liên quan 

trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực phụ trách; 

- Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ 

công việc, việc thực hiện nhiệm vụ của 

công chức thuộc lĩnh vực phụ trách; 

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do lãnh đạo phân công; 

- Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định. 

Căn cứ chỉ đạo của Chánh Thanh tra, 

các quy định hiện hành, các Chương 

trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan 

cấp trên để tổ chức thực hiện hiệu quả 

các công việc thuộc lĩnh vực đảm 

trách. Điều hành, phân công công việc, 

hướng dẫn, kiểm tra nội dung công 

việc, công chức làm công việc 

ở lĩnh vực phụ trách. Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Luật, Thanh 

tra. Kinh tế, 

xây dựng 

hoặc ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

 

Trung 

cấp 
CV Bậc 2 

Sử 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Thanh 

tra viên 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; có bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, am hiểu 

pháp luật và có kiến thức thực tiễn lĩnh vực 

phân công phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

21.1.1

0 

Phó Trưởng 

phòng thuộc 

UBND huyện 

CV 

Nội  vụ 

Tham mưu với Trưởng phòng xây 

dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được 

Trưởng phòng phân công phụ trách; 

giúp Trưởng phòng phụ trách một số 

lĩnh vực công tác, chịutrách nhiệm 

trước Trưởng phòng, trước UBND 

huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ 

được phân công; khi Trưởng phòng 

vắng mặt, một Phó Trưởng phòng 

được ủy nhiệm điều hành hoạt động 

của phòng; 

Đề xuất với Trưởng phòng tổ chức 

thực hiện nội dung công việc thuộc 

lĩnh vực được giao phụ trách; 

Chỉ đạo, phân công công việc, hướng 

dẫn công chức thuộc lĩnh vực phụ 

trách thực hiện các nhiệm vụ được 

giao; 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh 

giá đối với các đơn vị có liên quan 

trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ 

công việc, việc thực hiện nhiệm vụ của 

công chức thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do lãnh đạo phân công; 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định. 

Căn cứ chỉ đạo của Trưởng phòng, các 

quy định hiện hành, các Chương trình, 

Đề án, Kế hoạch của cơ quan cấp trên 

để tổ chức thực hiện hiệu quả các 

công việc thuộc lĩnh vực được giao 

phụ trách. Chỉ đạo, phân công công 

việc, hướng dẫn, kiểm tra nội dung 

công việc, công chức làm công việc ở 

lĩnh vực phụ trách. Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ công tác của phòng Nội  

vụ . 

 

 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Hành chính, 

Quản lý nhà 

nước, Luật, 

Quản trị nhân 

lực, Công tác 

xã hội, Xã 

hội học, Văn 

thư - Lưu trữ, 

Sư phạm, 

Tôn giáo 

 

 Trung 

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

Tư  

pháp 

Tham mưu với Trưởng phòng xây 

dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được 

Trưởng phòng phân công phụ trách; 

giúp Trưởng phòng phụ trách một số 

lĩnh vực công tác, chịutrách nhiệm 

trước Trưởng phòng, trước UBND 

huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ 

được phân công; khi Trưởng phòng 

vắng mặt, một Phó Trưởng phòng 

được ủy nhiệm điều hành hoạt động 

của phòng; 

Đề xuất với Trưởng phòng tổ chức 

thực hiện nội dung công việc thuộc 

lĩnh vực được giao phụ trách; 

Chỉ đạo, phân công công việc, hướng 

dẫn công chức thuộc lĩnh vực phụ 

trách thực hiện các nhiệm vụ được 

giao; 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh 

giá đối với các đơn vị có liên quan 

trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

Căn cứ chỉ đạo của Trưởng phòng, các 

quy định hiện hành, các Chương trình, 

Đề án, Kế hoạch của cơ quan cấp trên 

để tổ chức thực hiện hiệu quả các 

công việc thuộc lĩnh vực được giao 

phụ trách. Chỉ đạo, phân công công 

việc, hướng dẫn, kiểm tra nội dung 

công việc, công chức làm công việc ở 

lĩnh vực phụ trách. Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ công tác của phòng Tư 

pháp. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành 

Luật hoặc 

ngành/ 

chuyên ngành 

phù hợp với 

vị trí việc làm 

 

Trung  

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ 

công việc, việc thực hiện nhiệm vụ của 

công chức thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do lãnh đạo phân công; 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định. 

 

Tài 

chính -  

Kế 

hoạch 

Tham mưu với Trưởng phòng xây 

dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được 

Trưởng phòng phân công phụ trách; 

giúp Trưởng phòng phụ trách một số 

lĩnh vực công tác, chịutrách nhiệm 

trước Trưởng phòng, trước UBND 

huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ 

được phân công; khi Trưởng phòng 

vắng mặt, một Phó Trưởng phòng 

được ủy nhiệm điều hành hoạt động 

của phòng; 

Đề xuất với Trưởng phòng tổ chức 

thực hiện nội dung công việc thuộc 

lĩnh vực được giao phụ trách; 

Chỉ đạo, phân công công việc, hướng 

dẫn công chức thuộc lĩnh vực phụ 

trách thực hiện các nhiệm vụ được 

giao; 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh 

giá đối với các đơn vị có liên quan 

trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ 

công việc, việc thực hiện nhiệm vụ của 

công chức thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do lãnh đạo phân công; 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định. 

 

Căn cứ chỉ đạo của Trưởng phòng, các 

quy định hiện hành, các Chương trình, 

Đề án, Kế hoạch của cơ quan cấp trên 

để tổ chức thực hiện hiệu quả các 

công việc thuộc lĩnh vực được giao 

phụ trách. Chỉ đạo, phân công công 

việc, hướng dẫn, kiểm tra nội dung 

công việc, công chức làm công việc ở 

lĩnh vực phụ trách. Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ công tác của phòng Tài 

chính – Kế hoạch. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Tài chính, 

Kế toán, 

Kinh tế, 

Quản lý dự 

án 

 

Trung  

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Tham mưu với Trưởng phòng xây 

dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được 

Trưởng phòng phân công phụ trách; 

giúp Trưởng phòng phụ trách một số 

lĩnh vực công tác, chịutrách nhiệm 

trước Trưởng phòng, trước UBND 

huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ 

được phân công; khi Trưởng phòng 

vắng mặt, một Phó Trưởng phòng 

được ủy nhiệm điều hành hoạt động 

Căn cứ chỉ đạo của Trưởng phòng, các 

quy định hiện hành, các Chương trình, 

Đề án, Kế hoạch của cơ quan cấp trên 

để tổ chức thực hiện hiệu quả các 

công việc thuộc lĩnh vực được giao 

phụ trách. Chỉ đạo, phân công công 

việc, hướng dẫn, kiểm tra nội dung 

công việc, công chức làm công việc ở 

lĩnh vực phụ trách. Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Quản lý đất 

đai, Địa 

chính, Luật, 

Trắc địa, 

Mỏ, Địa 

chất, Thủy 

lợi, Tài 

nguyên, Môi 

Trung  

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

của phòng; 

Đề xuất với Trưởng phòng tổ chức 

thực hiện nội dung công việc thuộc 

lĩnh vực được giao phụ trách; 

Chỉ đạo, phân công công việc, hướng 

dẫn công chức thuộc lĩnh vực phụ 

trách thực hiện các nhiệm vụ được 

giao; 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh 

giá đối với các đơn vị có liên quan 

trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ 

công việc, việc thực hiện nhiệm vụ của 

công chức thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do lãnh đạo phân công; 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định. 

 

liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ công tác của phòng Tài 

nguyên và Môi trường. 

 

trường hoặc 

ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

Nông 

nghiệp 

và 

PTNT 

Tham mưu với Trưởng phòng xây 

dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được 

Trưởng phòng phân công phụ trách; 

giúp Trưởng phòng phụ trách một số 

lĩnh vực công tác, chịutrách nhiệm 

trước Trưởng phòng, trước UBND 

huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ 

được phân công; khi Trưởng phòng 

vắng mặt, một Phó Trưởng phòng 

được ủy nhiệm điều hành hoạt động 

của phòng; 

Đề xuất với Trưởng phòng tổ chức 

thực hiện nội dung công việc thuộc 

lĩnh vực được giao phụ trách; 

Chỉ đạo, phân công công việc, hướng 

dẫn công chức thuộc lĩnh vực phụ 

trách thực hiện các nhiệm vụ được 

giao; 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh 

giá đối với các đơn vị có liên quan 

trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ 

công việc, việc thực hiện nhiệm vụ của 

công chức thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do lãnh đạo phân công; 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

Căn cứ chỉ đạo của Trưởng phòng, các 

quy định hiện hành, các Chương trình, 

Đề án, Kế hoạch của cơ quan cấp trên 

để tổ chức thực hiện hiệu quả các 

công việc thuộc lĩnh vực được giao 

phụ trách. Chỉ đạo, phân công công 

việc, hướng dẫn, kiểm tra nội dung 

công việc, công chức làm công việc ở 

lĩnh vực phụ trách. Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ công tác của phòng 

Nông nghiệp và PTNT. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Quản lý kinh 

tế, Thương 

mại, Công 

nghệ, Nông 

học, Trồng 

trọt, Chăn 

nuôi, Thú y, 

Bảo vệ thực 

vật, Công 

nghệ kỹ 

thuật, Kinh 

tế hoặc 

ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

 

Trung  

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

xuyên, đột xuất theo quy định. 

Công 

thương 

Tham mưu với Trưởng phòng xây 

dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được 

Trưởng phòng phân công phụ trách; 

giúp Trưởng phòng phụ trách một số 

lĩnh vực công tác, chịutrách nhiệm 

trước Trưởng phòng, trước UBND 

huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ 

được phân công; khi Trưởng phòng 

vắng mặt, một Phó Trưởng phòng 

được ủy nhiệm điều hành hoạt động 

của phòng; 

Đề xuất với Trưởng phòng tổ chức 

thực hiện nội dung công việc thuộc 

lĩnh vực được giao phụ trách; 

Chỉ đạo, phân công công việc, hướng 

dẫn công chức thuộc lĩnh vực phụ 

trách thực hiện các nhiệm vụ được 

giao; 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh 

giá đối với các đơn vị có liên quan 

trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ 

công việc, việc thực hiện nhiệm vụ của 

công chức thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do lãnh đạo phân công; 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định. 

 

Căn cứ chỉ đạo của Trưởng phòng, các 

quy định hiện hành, các Chương trình, 

Đề án, Kế hoạch của cơ quan cấp trên 

để tổ chức thực hiện hiệu quả các 

công việc thuộc lĩnh vực được giao 

phụ trách. Chỉ đạo, phân công công 

việc, hướng dẫn, kiểm tra nội dung 

công việc, công chức làm công việc ở 

lĩnh vực phụ trách. Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ công tác của phòng 

Công thương. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Xây dựng, 

Hạ tầng kỹ 

thuật, Quy 

hoạch, Kiến 

trúc, Quản lý 

đô thị, Kỹ 

thuật hạ tầng 

đô thị, Giao 

thông vận tải 

hoặc ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

Trung  

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

Lao 

động 

TB&XH 

Tham mưu với Trưởng phòng xây 

dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được 

Trưởng phòng phân công phụ trách; 

giúp Trưởng phòng phụ trách một số 

lĩnh vực công tác, chịutrách nhiệm 

trước Trưởng phòng, trước UBND 

huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ 

được phân công; khi Trưởng phòng 

vắng mặt, một Phó Trưởng phòng 

được ủy nhiệm điều hành hoạt động 

Căn cứ chỉ đạo của Trưởng phòng, các 

quy định hiện hành, các Chương trình, 

Đề án, Kế hoạch của cơ quan cấp trên 

để tổ chức thực hiện hiệu quả các 

công việc thuộc lĩnh vực được giao 

phụ trách. Chỉ đạo, phân công công 

việc, hướng dẫn, kiểm tra nội dung 

công việc, công chức làm công việc ở 

lĩnh vực phụ trách. Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Luật, Quản 

trị nhân lực, 

Công tác xã 

hội, Xã hội 

học, Chính 

sách công, 

Quản lý các 

vấn đề xã 

Trung  

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

của phòng; 

Đề xuất với Trưởng phòng tổ chức 

thực hiện nội dung công việc thuộc 

lĩnh vực được giao phụ trách; 

Chỉ đạo, phân công công việc, hướng 

dẫn công chức thuộc lĩnh vực phụ 

trách thực hiện các nhiệm vụ được 

giao; 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh 

giá đối với các đơn vị có liên quan 

trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ 

công việc, việc thực hiện nhiệm vụ của 

công chức thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do lãnh đạo phân công; 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định. 

liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ công tác của phòng Lao 

động TB&XH. 

 

hội và chính 

sách xã hội, 

Bảo hiểm xã 

hội; Hành 

chính, Tài 

chính, Kế 

toán, Bảo 

hiểm hoặc 

ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

Văn hóa 

– Thông 

tin 

Tham mưu với Trưởng phòng xây 

dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được 

Trưởng phòng phân công phụ trách; 

giúp Trưởng phòng phụ trách một số 

lĩnh vực công tác, chịutrách nhiệm 

trước Trưởng phòng, trước UBND 

huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ 

được phân công; khi Trưởng phòng 

vắng mặt, một Phó Trưởng phòng 

được ủy nhiệm điều hành hoạt động 

của phòng; 

Đề xuất với Trưởng phòng tổ chức 

thực hiện nội dung công việc thuộc 

lĩnh vực được giao phụ trách; 

Chỉ đạo, phân công công việc, hướng 

dẫn công chức thuộc lĩnh vực phụ 

trách thực hiện các nhiệm vụ được 

giao; 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh 

giá đối với các đơn vị có liên quan 

trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ 

công việc, việc thực hiện nhiệm vụ của 

công chức thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do lãnh đạo phân công; 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định. 

Căn cứ chỉ đạo của Trưởng phòng, các 

quy định hiện hành, các Chương trình, 

Đề án, Kế hoạch của cơ quan cấp trên 

để tổ chức thực hiện hiệu quả các 

công việc thuộc lĩnh vực được giao 

phụ trách. Chỉ đạo, phân công công 

việc, hướng dẫn, kiểm tra nội dung 

công việc, công chức làm công việc ở 

lĩnh vực phụ trách. Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ công tác của phòng Văn 

hóa – Thông tin. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Quản lý Văn 

hóa, Du lịch, 

Công nghệ 

thông 

tin,Truyền 

thông, Bưu 

chính Viễn 

thông, Báo 

chí, Xuất 

bản, Thư 

viện, Bảo 

tồn, Bảo 

tàng. Thông 

tin cổ động, 

Tuyên 

truyền, Thể 

dục, Thể 

thao 

 

Trung  

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

 

Giao 

dục – 

Đào tạo 

Tham mưu với Trưởng phòng xây 

dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được 

Trưởng phòng phân công phụ trách; 

giúp Trưởng phòng phụ trách một số 

lĩnh vực công tác, chịutrách nhiệm 

trước Trưởng phòng, trước UBND 

huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ 

được phân công; khi Trưởng phòng 

vắng mặt, một Phó Trưởng phòng 

được ủy nhiệm điều hành hoạt động 

của phòng; 

Đề xuất với Trưởng phòng tổ chức 

thực hiện nội dung công việc thuộc 

lĩnh vực được giao phụ trách; 

Chỉ đạo, phân công công việc, hướng 

dẫn công chức thuộc lĩnh vực phụ 

trách thực hiện các nhiệm vụ được 

giao; 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh 

giá đối với các đơn vị có liên quan 

trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ 

công việc, việc thực hiện nhiệm vụ của 

công chức thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do lãnh đạo phân công; 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định. 

 

Căn cứ chỉ đạo của Trưởng phòng, các 

quy định hiện hành, các Chương trình, 

Đề án, Kế hoạch của cơ quan cấp trên 

để tổ chức thực hiện hiệu quả các 

công việc thuộc lĩnh vực được giao 

phụ trách. Chỉ đạo, phân công công 

việc, hướng dẫn, kiểm tra nội dung 

công việc, công chức làm công việc ở 

lĩnh vực phụ trách. Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ công tác của phòng 

Giao dục – Đào tạo. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Sư phạm, 

Quản lý Giáo 

dục hoặc 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm và 

có chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư 

phạm 

 

Trung  

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

Y tế 

Tham mưu với Trưởng phòng xây 

dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được 

Trưởng phòng phân công phụ trách; 

giúp Trưởng phòng phụ trách một số 

lĩnh vực công tác, chịutrách nhiệm 

trước Trưởng phòng, trước UBND 

huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ 

được phân công; khi Trưởng phòng 

vắng mặt, một Phó Trưởng phòng 

được ủy nhiệm điều hành hoạt động 

của phòng; 

Đề xuất với Trưởng phòng tổ chức 

thực hiện nội dung công việc thuộc 

lĩnh vực được giao phụ trách; 

Chỉ đạo, phân công công việc, hướng 

dẫn công chức thuộc lĩnh vực phụ 

trách thực hiện các nhiệm vụ được 

giao; 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh 

Căn cứ chỉ đạo của Trưởng phòng, các 

quy định hiện hành, các Chương trình, 

Đề án, Kế hoạch của cơ quan cấp trên 

để tổ chức thực hiện hiệu quả các 

công việc thuộc lĩnh vực được giao 

phụ trách. Chỉ đạo, phân công công 

việc, hướng dẫn, kiểm tra nội dung 

công việc, công chức làm công việc ở 

lĩnh vực phụ trách. Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ công tác của phòng Y 

tế. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Y, Dược. 
 

Trung  

cấp 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

giá đối với các đơn vị có liên quan 

trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ 

công việc, việc thực hiện nhiệm vụ của 

công chức thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn... do lãnh đạo phân công; 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định. 

 

21.2 

Nhóm chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

            

21.2.1 

Quản lý Tổ 

chức – Biên 

chế và Hội 

CV 
Phòng 

Nội vụ 

Tham mưu lãnh đạo xây dựng các văn 

bản chỉ đạo, các chương trình, kế 

hoạch công tác về quản lý tổ chức - 

biên chế và hội 

Tham mưu tổ chức thực hiện các nội 

dung công việc theo chương trình đã 

xây dựng 

Kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện 

các công việc 

Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ được giao và báo cáo 

theo yêu cầu của ngành dọc, của lãnh 

đạo 

Tham mưu rà soát chức năng, nhiệm 

vụ các phòng chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp thuộc quận 

Phối hợp với các đơn vị liên quan 

trong thực hiện nhiệm vụ 

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra và tham mưu đề xuất các biện pháp 

để thực hiện các quy định hoặc quyết 

định quản lý đạt kết quả; Tập hợp ý 

kiến phản ánh về các vấn đề liên quan 

đến lĩnh vực quản lý tổ chức - biên 

chế và hội, nghiên cứu, đề xuất lãnh 

đạo Phòng; Thực hiện công việc đúng 

quy trình, đúng tiến độ theo phân 

công. 

 

100% 

Luật, Sư 

phạm, Hành 

chính, Công 

tác xã hội, 

Xã hội học, 

Quản trị nhân 

lực hoặc 

ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2..

2 

Quản lý đội 

ngũ CBCCVC 
CV 

Phòng 

Nội vụ 

và 

phòng 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Tham mưu lãnh đạo xây dựng các văn 

bản chỉ đạo, các chương trình, kế 

hoạch công tác về quản lý đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức 

Tham mưu tổ chức thực hiện các 

phương án, kế hoạch, các quyết định 

cụ thể trong lĩnh vực quản lý đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức.  

Tham mưu thực hiện chế độ chính 

sách cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc cơ quan, tổ chức 

các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng 

nhằm trang bị kiến thức, nâng cao 

năng lực cho đội ngũ CBCC 

Tổng hợp đánh giá cán bộ, công chức, 

viên chức 

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra và tham mưu đề xuất các biện pháp 

để thực hiện các quy định hoặc quyết 

định quản lý đạt kết quả; Tập hợp ý 

kiến phản ánh về các vấn đề liên quan 

đến lĩnh vực quản lý đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, nghiên cứu, đề 

xuất lãnh đạo Phòng; thực hiện công 

việc đúng quy trình, đúng tiến độ theo 

phân công; tham mưu công tác Quản 

lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của pháp luật. 

 

100% 

Luật, Sư 

phạm, Hành 

chính, Công 

tác xã hội, Xã 

hội học, Quản 

trị nhân lực, 

Kế toán 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

Kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện 

các công việc. Xây dựng báo cáo kết 

quả thực hiện các nhiệm vụ được giao 

và báo cáo theo yêu cầu của ngành 

dọc, của lãnh đạo 

Phối hợp với các đơn vị liên quan 

trong xử lý công việc 

Cập nhật các thông tin, số liệu liên 

quan về số lượng, chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức. Cập nhật 

kịp thời các văn bản mới quy định về 

chế độ, chính sách đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động 

21.2.3 

Quản lý Chính 

quyền địa 

phương và 

công tác 

Thanh niên 

CV 
Phòng 

Nội vụ 

Tham mưu lãnh đạo xây dựng các văn 

bản chỉ đạo, các chương trình, kế hoạch 

công tác về quản lý chính quyền địa 

phương và công tác thanh niên. 

Tham mưu tổ chức các quy trình bầu 

cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại... các chức danh cán bộ, 

công chức, viên chức; thực hiện công 

tác quản lý địa giới hành chính, phân 

loại đơn vị hành chính; hướng dẫn việc 

thực hiện pháp luật về dân chủ tại các 

cơ quan, đơn vị; thực hiện cơ chế, 

chính sách đối với thanh niên và công 

tác thanh niên theo quy định. 

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ của bộ máy chính quyền địa 

phương, việc thành lập, giải thể, nhập, 

chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành 

chính và các công việc được phân công 

trong phạm vi công tác. 

Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ được giao và báo cáo 

theo yêu cầu của ngành dọc, của lãnh 

đạo. 

Phối hợp với các đơn vị liên quan 

trong xử lý công việc. 

Cập nhật các thông tin, số liệu liên 

quan đến công việc được giao. 

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra và tham mưu đề xuất các biện pháp 

để thực hiện các quy định hoặc quyết 

định quản lý đạt kết quả; Tập hợp ý 

kiến phản ánh về các vấn đề liên quan 

đến lĩnh vực quản lý chính quyền địa 

phương và công tác thanh niên, tổng 

hợp, báo cáo, đề xuất lãnh đạo Phòng; 

Thực hiện công việc đúng quy trình, 

đúng tiến độ theo phân công; Thực 

hiện công tác quản lý nhà nước đối với 

chính quyền địa phương và công tác 

thanh niên theo quy định của pháp 

luật. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Luật, Sư 

phạm, Hành 

chính, Công 

tác xã hội, Xã 

hội học, Quản 

trị nhân lực 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.4 
Quản lý Tôn 

giáo 
CV 

Phòng 

Nội vụ 

Tham mưu lãnh đạo xây dựng các văn 

bản chỉ đạo, các chương trình, kế 

hoạch công tác về tôn giáo 

Tham mưu tổ chức thực hiện các nội 

dung công việc theo chương trình đã 

xây dựng 

Kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện 

các công việc 

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra và tham mưu đề xuất các biện pháp 

để thực hiện các quy định hoặc quyết 

định quản lý đạt kết quả; Tập hợp ý 

kiến phản ánh về các vấn đề liên quan 

đến lĩnh vực quản lý tôn giáo, nghiên 

cứu, đề xuất lãnh đạo phòng; Thực 

hiện công việc đúng quy trình, đúng 

100% 

nghiệp đại 

học trở lên, 

ngành: Hành 

chính, Quản 

trị nhân lực, 

Luật, Công 

tác xã hội, Xã 

hội học, Tôn 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ được giao và báo cáo 

theo yêu cầu của lãnh đạo huyện, Ban 

tôn giáo Sở Nội vụ, BCĐ công tác tôn 

giáo huyện 

Phối hợp với Công an huyện nắm tình 

hình tôn giáo tại các cơ sở, phối hợp 

UBND các xã, thị trấn và phòng 

VHTT trong công tác quản lý nhà 

nước về tôn giáo 

Cập nhật các thông tin, số liệu liên 

quan đến chức sắc, cơ sở tôn giáo trên 

địa bàn huyện 

tiến độ theo phân công. 

 

giáo 

 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.5 
Quản lý Văn 

thư – Lưu trữ 
CV 

Phòng 

Nội vụ 

Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ 

đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện 

công tác Văn thư lưu trữ. 

Triển khai tới các cơ quan chuyên môn 

cùng cấp và UBND cấp xã thực hiện 

quy định, kế hoạch công tác Văn thư 

lưu trữ. 

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

và tham mưu đề xuất các biện pháp để 

thực hiện công tác văn thư lưu trữ đạt 

kết quả; Tập hợp ý kiến phản ánh về 

các vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn 

thư, lưu trữ, nghiên cứu, đề xuất với 

lãnh đạo phòng 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan 

tiến hành khảo sát, thẩm định tài liệu 

quý hiếm, tài liệu lưu trữ lịch sử trên 

địa bàn. Thẩm định tài liệu lưu trữ hết 

giá trị đề nghị tiêu hủy của cấp xã. 

Phối hợp với Văn phòng 

HĐND&UBND huyện trong việc thu 

thập tài liệu lưu trữ cơ quan, tiến hành 

chỉnh lý và tiêu hủy tài liệu theo quy 

trình. 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất 

Tham mưu các giải pháp nhằm nâng 

cao trách nhiệm của cán bộ, công 

chức, viên chức trong việc lập hồ sơ, 

quản lý, bảo quản văn bản, tài liệu lưu 

trữ; Tham mưu các quy định nhằm 

đưa hoạt động văn thư, lưu trữ của các 

phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, các 

trường học đi vào nề nếp và thực hiện 

đúng các quy định của pháp luật về 

công tác văn thư, lưu trữ. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Văn thư - 

Lưu trữ, Luật, 

Hành chính. 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
  

21.2.6 

Quản lý Thi 

đua – Khen 

thưởng 

CV 
Phòng 

Nội vụ 

Tham mưu nội dung đề nghị khen cao 

các danh hiệu vinh dự của Thủ đô, các 

đợt khen thưởng chuyên đề của tỉnh, 

Trung ương 

Xây dựng, thực hiện các quy trình xét 

khen thưởng các danh hiệu thi đua 

hàng năm, khen tổng kết năm 

Tham mưu phát động các phong trào 

thi đua yêu nước, Cuộc thi phát hiện và 

viết về gương ĐHTT, người tốt việc 

tốt. 

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ khen 

kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ 

Tham mưu, giúp việc công tác thi đua 

khen thưởng của quận (huyện, thị xã); 

Thực hiện công việc đúng quy trình, 

đúng tiến độ theo phân công 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Hành chính, 

Quản trị nhân 

lực, Luật, 

Công tác xã 

hội, Xã hội 

học, Sư phạm 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

Tham mưu khen thưởng đột xuất, khen 

chuyên đề, cuộc thi, hiệp y khen 

thưởng. 

Tham mưu, triển khai đăng ký thi đua, 

theo dõi, tổng hợp đánh giá chấm điểm 

thi đua. 

Tham mưu các hoạt động Cụm thi đua 

khen thưởng 

Thực hiện chi trả thưởng và thiết lập hồ 

sơ theo dõi trả thưởng 

Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất 

lĩnh vực được phân công; Theo dõi, 

cập nhật thành tích các tập thể, cá nhân 

trên hệ thống trên địa bàn 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.7 
Cải cách hành 

chính 
CV 

Phòng 

Nội vụ 

Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ 

đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện 

công tác cải cách hành chính. 

Triển khai các giải pháp, đôn đốc, 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các nội dung cải cách hành chính 

được phân công; thực hiện bộ chỉ số 

CCHC cấp huyện và cấp xã. 

Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, 

giám sát các cơ quan chuyên môn cùng 

cấp và UBND cấp xã thực hiện công 

tác cải cách hành chính ở địa phương. 

Chú trọng giám sát Bộ phận TN&TKQ 

của UBND huyện và UBND cấp xã. 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan 

trong việc rà soát, kiểm soát, cập nhật 

các thủ tục hành chính, hiện đại hóa 

hành chính, cải cách tài chính công và 

tuyên truyền công tác cải cách hành 

chính 

Tham mưu thực hiện các chương trình, 

đề án của địa phương, của tỉnh liên quan 

đến công tác CCHC 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất 

Tham mưu tăng cường các giải pháp 

cải cách hành chính cụ thể, phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ của các cơ 

quan, đơn vị để thực hiện cải cách 

hành chính thật sự hiệu quả, tập trung 

trên các lĩnh vực cải cách thể chế hành 

chính; cải cách thủ tục hành chính; cải 

cách bộ máy hành chính; xây dựng và 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức; cải cách tài 

chính công và hiện đại hóa hành 

chính, hướng tới mục tiêu xây dựng 

nền hành chính phục vụ, hiện đại, 

chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo 

liên thông, đồng bộ, thống nhất phù 

hợp với xu thế hội nhập và nhằm thực 

hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước trên địa bàn quận, góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa 

bàn. 

 

100% 

Đại 

học trở lên, 

ngành: Luật, 

Sư phạm, 

Hành chính, 

Công tác xã 

hội, Quản trị 

nhân lực 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.8 

Trợ giúp pháp 

lý và hòa giải 

cơ sở 

CV 
Phòng 

Tư pháp 

- Tham mưu văn bản hướng dẫn 

UBND xã, thị trấn thường xuyên kiện 

toàn các tổ hòa giải, hòa giải viên, lựa 

chọn các hòa giải viên có trình độ, 

năng lực tâm huyết để bầu vào các tổ 

hòa giải. 

- Tham mưu tổ chức hướng dẫn kỹ 

năng hòa giải; thường xuyên tổ chức 

các hội nghị, cung cấp thông tin tài liệu 

về các văn bản pháp luật mới, có liên 

quan nhằm nâng cao kiến thức pháp 

luật cho đội ngũ hoà giải viên. 

- Tham mưu kiểm tra việc triển khai thực 

hiện kịp thời tháo gỡ các khó khăn 

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo 

phòng, các quy định, văn bản hiện 

hành của cơ quan các cấp để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực 

hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm 

vụ được giao theo dõi tham mưu. 

Hoàn thành công việc được giao đảm 

bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng 

quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, các 

ngành: Luật. 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

vướng mắc cho tổ hòa giải 

- Tham mưu việc kiểm tra, đánh giá về 

công tác, hòa giải, sơ, tổng kết, biểu 

dương, khen thưởng kịp thời các tổ hòa 

giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc. 

Tham mưu Kế hoạch trợ giúp pháp lý 

triển khai đến các đơn vị 

Tham mưu tổ chức khảo sát và tổng 

hợp nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa 

bàn 

Tham mưu ban hành Văn bản, lịch tiến độ 

tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại xã, 

thị trấn trên địa bàn 

Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp 

lý, UBND xã, thị trấn trong việc tổ chức 

thực hiện buổi trợ giúp pháp lý trên địa 

bàn xã, thị trấn. 

Tham mưu các báo cáo thường xuyên, 

đột xuất theo quy định về công tác 

hòa giải, trợ giúp pháp lý. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.9 
Hành chính tư 

pháp 
CV 

Phòng 

Tư pháp 

Tham mưu văn bản hướng dẫn, kiểm 

tra nghiệp vụ về chứng thực; Tham 

mưu tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công 

chức chuyên môn thuộc UBND xã, 

thị trấn trong việc thực hiện cấp bản 

sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ 

bản chính, chứng thực chữ ký và chứng 

thực hợp đồng, giao dịch. 

Tham mưu việc cấp bản sao từ sổ gốc, 

chứng thực bản sao từ bản chính, 

chứng thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch. 

Tham mưu UBND huyện giải quyết 

việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho 

người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định 

lại dân tộc cho mọi trường hợp, không 

phân biệt độ tuổi, cấp bản sao trích lục 

hộ tịch, đăng ký hộ tịch có yếu tố nước 

ngoài theo quy định của pháp luật 

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ 

chức, thực hiện công tác đăng ký và quản 

lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng 

nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho 

công chức Tư pháp-Hộ tịch xã, thị trấn. 

Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ 

tịch; lưu trữ số hộ tịch, số chứng thực, 

giấy tờ hộ tịch theo quy định pháp luật 

Tham mưu UBND huyện ra quyết định 

việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ 

tịch do UBND xã, thị trấn cấp trái với 

quy định của pháp luật . 

Kiểm tra công việc đảm nhiệm; thực 

hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột 

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo 

phòng, các quy định, văn bản hiện 

hành của cơ quan các cấp để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực 

hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm 

vụ được giao theo dõi tham mưu. 

Hoàn thành công việc được giao đảm 

bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng 

quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, các 

ngành: Luật. 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

xuất theo quy định. 

21.2.1

0 

Kiểm soát văn 

bản và thủ tục 

hành chính 

CV 
Phòng 

Tư pháp 

- Tham mưu các Kế hoạch, văn bản 

triển khai đến các phòng ban, UBND 

xã, thị trấn. 

- Thẩm định văn bản QPPL 

- Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

- Kiểm tra văn bản QPPL 

- Tham mưu các Kế hoạch, văn bản 

triển khai đến các phòng ban của quận 

(huyện, thị xã), UBND xã, thị trấn 

- Tham mưu lãnh đạo phòng thực hiện 

kiểm soát TTHC, tham mưu văn bản 

trình Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính thực hiện trên địa bàn để 

kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ, bãi bỏ. 

- Tham mưu văn bản hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết 

công khai thủ tục hành chính, báo cáo 

tình hình, kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính và tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị về quy định hành chính 

của cơ quan chuyên môn của huyện, 

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 

- Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định 

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo 

phòng, các quy định, văn bản hiện 

hành của cơ quan các cấp để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực 

hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm 

vụ được giao theo dõi tham mưu. 

Hoàn thành công việc được giao đảm 

bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng 

quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, các 

ngành Luật 

hoặc ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.1

1 

Theo dõi thi 

hành pháp luật 
CV 

Phòng 

Tư pháp 

Tham mưu xây dựng triển khai các Kế 

hoạch, chương trình Phổ biến giáo dục 

pháp luật triển khai đến các đơn vị. 

Tổ chức thực hiện chương trình, kế 

hoạch phổ biến giáo dục pháp luật sau 

khi được UBND huyện phê duyệt. 

Tham mưu việc theo dõi, hướng dẫn và 

kiểm tra công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật tại địa phương; đôn đốc, 

kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực 

thuộc Ủy ban nhân dân, cơ quan, tổ 

chức có liên quan và Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn 

Tham mưu việc thực hiện nhiệm vụ của 

cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục PL. 

Tham mưu văn bản hướng dẫn việc 

xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

theo quy định của pháp luật 

Tham mưu xây dựng triển khai các Kế 

hoạch theo dõi thi hành pháp luật triển 

khai đến các đơn vị. 

Tham mưu theo dõi thường xuyên về 

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo 

phòng, các quy định, văn bản hiện 

hành của cơ quan các cấp để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực 

hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm 

vụ được giao theo dõi tham mưu. 

Hoàn thành công việc được giao đảm 

bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng 

quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, các 

ngành: Luật, 

thanh tra, 

hành chính 

hoặc ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

tình hình thi hành pháp luật trên địa 

bàn 

Tham mưu kiểm tra, giám sát việc theo 

dõi thi hành pháp luật. 

Tham mưu thực hiện công tác điều tra, 

khảo sát về công tác theo dõi thi hành 

pháp luật 

Tham mưu tổ chức, tập huấn, bồi dưỡng 

hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về 

theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh 

vực quản lý đối với các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND huyện; UBND xã, tt; 

Tham mưu tổng hợp, báo cáo tình hình 

thi hành pháp luật 

3. Tham mưu công tác bồi thường trách 

nhiệm của nhà nước trên địa bàn 

21.2.1

2 

Quản lý Tài 

chính – Ngân 

sách 

KTV 

Phòng 

Tài 

chính – 

Kế 

hoạch 

Tham mưu cho lãnh đạo phòng về việc 

xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách 

hàng năm, dự toán bổ sung trong năm 

Hướng dẫn các đơn vị dự toán, UBND 

xã, thị trấn xây dựng dự toán và quyết 

toán ngân sách hàng năm; xây dựng 

trình UBND cấp huyện dự toán, quyết 

toán ngân sách và tổng hợp dự toán, 

quyết toán ngân sách theo hướng dẫn 

của Sở Tài chính 

Thẩm định quyết toán ngân sách xã, thị 

trấn, các đơn vị dự toán 

Thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí 

bồi thường GPMB khi Nhà nước thu 

hồi đất 

Tham mưu với lãnh đạo phòng trình 

UBND ban hành các văn bản về lĩnh 

vực Tài chính; Xây dựng chương trình, 

biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính trong lĩnh vực Tài chính 

thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng 

Thực hiện nghiệp vụ cấp đăng ký kinh 

doanh 

Thực hiện nghiệp vụ định giá tài sản 

Kiểm tra tình hình phân bổ và thực 

hiện dự toán ngân sách hàng năm 

Thẩm định tổng hợp bổ sung dự toán 

để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh 

Tổng hợp các báo cáo thu, chi ngân 

sách định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm 

báo cáo UBND quận, Sở Tài chính 

theo quy định 

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát 

sinh khác 

Tham mưu cho lãnh đạo trong công 

tác điều hành, quản lý tài chính, ngân 

sách, cấp đăng ký kinh doanh, định giá 

tài sản hiệu quả; Hướng dẫn các đơn 

vị sử dụng ngân sách quản lý, điều 

hành đảm bảo theo quy định của nhà 

nước; Thực hiện việc thẩm định, 

kiểm tra, giám sát đối với các nội dung 

công việc được giao đảm nhiệm. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Tài chính, Kế 

toán, Kinh tế, 

kiểm toán. 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.1

3 

Quản lý Kế 

hoạch và Đầu 

tư 

KTV 

hoặc 

CV 

Phòng 

Tài 

chính – 

Công tác xây dựng, tổng hợp, báo cáo 

chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế - xã hội hằng 

năm 

Tham mưu cho lãnh đạo phòng trong 

công tác thẩm định các dự án đầu tư 
100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Tài chính, Kế 

 

 
CV Bậc 2 

SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

Kế 

hoạch 

Tham mưu, thẩm định, báo cáo, hướng 

dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công 

trên địa bàn. 

Thẩm định, tham mưu trình phê duyệt 

chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa 

chọn nhà thầu, dự án đầu tư công; 

Tham gia kiểm tra hiện trường và dự 

mở thầu các gói thầu dự án đầu tư. 

Tham mưu xây dựng danh mục kế hoạch 

vốn thực hiện các dự án hàng năm; Kiểm 

tra công tác giao kế hoạch các dự án do 

UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư. 

Thực hiện quyết toán ngân sách chi 

đầu tư; tham mưu phân bổ vốn cho các 

dự án thuộc nhiệm vụ chi của huyện và 

tỉnh; 

Tham mưu xây dựng các báo cáo đột 

xuất, báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực 

Kế hoạch - Đầu tư (giám sát đầu tư; 

tiến độ giải ngân, quyết toán...) 

Thẩm định quyết toán công trình hoàn 

thành; Theo dõi, tham mưu đôn đốc 

các đơn vị thực hiện công tác quyết 

toán 

Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết 

đơn thư thuộc lĩnh vực Kế hoạch - Đầu 

tư 

Công việc, nhiệm vụ phát sinh khác theo 

phân công 

đạt hiệu quả; Thực hiện việc thẩm 

định, kiểm tra, giám sát đối với các nội 

dung công việc được giao đảm nhiệm; 

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên 

quan để đảm bảo tiến độ công việc. 

 

hoạch, Xây 

dựng, Kinh tế 

đô thị 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

       

21.2.1

5 

Quản lý đất 

đai 
CV 

Phòng 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Tham mưu lãnh đạo xây dựng kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ các công việc 

thuộc lĩnh vực được giao. 

Tham mưu lãnh đạo triển khai các văn 

bản quy phạm pháp luật về quản lý đất 

đai. 

Tham mưu văn bản hướng dẫn chuyên 

môn đối với UBND xã, phường, thị trấn 

trong lĩnh vực đất đai. 

Thẩm định hồ sơ về điều kiện thực 

hiện công việc quản lý đất đai và tham 

mưu giải quyết đơn thư, kiến nghị có 

liên quan trên địa bàn xã, thị trấn được 

phân công. 

Phối hợp với UBND xã, thị trấn và các 

tổ chức, cá nhân tổ chức làm việc, đối 

thoại để triển khai thực hiện các nội 

dung công việc được giao. 

Tham mưu cho Phó Chủ tịch UBND và 

lãnh đạo Phòng các văn bản chỉ đạo, 

điều hành; theo dõi, đôn đốc kết quả 

thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện 

thuộc lĩnh vực đất đai. 

Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo, các quy 

định hiện hành, các chủ trương, chính 

sách, các chương trình đề án của 

huyện và cấp trên để triển khai tổ chức 

thực hiện hiệu quả; Tham mưu triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh 

vực phân công đảm bảo hiệu quả; 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với 

các phường thuộc lĩnh vực được phân 

công phụ trách; Nắm bắt cơ sở, kịp 

thời tham mưu tháo gỡ những vướng 

mắc, khó khăn và triển khai thực hiện 

hiệu quả tại cơ sở; Tạo mối quan hệ tốt 

với đồng nghiệp; với các phòng, ban 

chuyên môn, các xã, thị trấn và tỉnh 

trong thực thi công vụ. 

 

100% 

Có bằng tốt 

nghiệp đại 

học trở lên, 

ngành: Quản 

lý đất đai, 

Địa chính, 

Luật, Trắc 

địa hoặc 

ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

Tham mưu, phối hợp với các phòng 

ban, đơn vị xây dựng quy trình giải 

quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai, 

đồng thời theo dõi kết quả thực hiện 

các nội dung công việc. 

Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về đất đai 

theo tháng, quý, năm. 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất. 

21.2.1

6 

Quản lý tài 

nguyên và 

khoáng sản 

CV 

Phòng 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây 

dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được 

giao. 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây 

dựng dự thảo các văn bản thực hiện 

văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

thẩm quyền ban hành của Phó Chủ tịch 

UBND huyện. 

Thực hiện rà soát các tổ chức, cá nhân 

có hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên 

nước và khoáng sản, tham mưu UBND 

huyện danh sách kiểm tra. 

Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện 

các quy định của pháp luật đối với hoạt 

động của các tổ chức và cá nhân hoạt 

động trên địa bàn huyện thuộc công việc 

phụtrách theo chức năng của ngành. 

Kiểm tra xử lý đơn thư về tài nguyên 

nước và khoáng sản. 

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành 

liên quan: Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Công an huyện, UBND xã, 

thị trấn,... kiểm tra công tác quản lý tài 

nguyên nước và khoáng sản của cơ sở. 

Tham mưu các văn bản chỉ đạo điều 

hành, hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ 

phụ trách các xã, thị rấn. 

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền các văn 

bản quy phạm pháp luật về tài nguyên 

nước và khoáng sản cho các doanh 

nghiệp, cán bộ, công chức các xã,tt. 

Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về tài nguyên 

nước và khoáng sản. 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất. 

Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo, các quy 

định hiện hành, các chủ trương, chính 

sách, các chương trình đề án của 

huyện và cấp trên để triển khai tổ chức 

thực hiện hiệu quả; Tham mưu triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh 

vực phân công đảm bảo hiệu quả; 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với 

xã, thị trấn thuộc lĩnh vực được phân 

công phụ trách; Nắm bắt cơ sở, kịp 

thời tham mưu tháo gỡ những vướng 

mắc, khó khăn và triển khai thực hiện 

hiệu quả tại cơ sở; Tạo mối quan hệ tốt 

với đồng nghiệp; với các phòng, ban 

chuyên môn, xã, thị trấn và tỉnh trong 

thực thi công vụ. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Mỏ, Địa chất, 

Thủy lợi, 

Quản lý tài 

nguyên nước 

hoặc ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.1

8 

Quản lý môi 

trường 
CV 

Phòng 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây 

dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được 

giao. 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây 

dựng dự thảo các văn bản thực hiện 

văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

thẩm quyền ban hành của Phó Chủ tịch 

Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo, các quy 

định hiện hành, các chủ trương, chính 

sách, các chương trình đề án của 

huyện và cấp trên để triển khai tổ chức 

thực hiện hiệu quả; Tham mưu triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh 

100% 

Có bằng tốt 

nghiệp đại 

học trở lên, 

ngành: Môi 

trường, Khoa 

học môi 

trường. 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

UBND huyện. 

Thực hiện rà soát các cơ sở, tham mưu 

UBND huyện danh sách kiểm tra phân 

cấp theo thẩm quyền. 

Thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính: 

đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi 

trường, xác nhận đăng ký bản đề án 

bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, 

phường, thị trấn được phân công. 

Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện 

các quy định của pháp luật đối với hoạt 

động của các tổ chức và cá nhân hoạt 

động trên địa bàn huyện thuộc công việc 

phụ trách theo chức năng của ngành. 

Kiểm tra xử lý đơn thư về môi trường. 

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành 

liên quan: Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Công an huyện, UBND các xã, 

thị trấn... kiểm tra việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường của cơ sở. 

Tham mưu các văn bản chỉ đạo điều hành, 

hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ phụ 

trách các xã,  thị trấn. 

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền các văn 

bản quy phạm pháp luật về môi trường 

cho các doanh nghiệp, cán bộ các xã, 

thị trấn,... 

Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về môi 

trường. 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất 

vực phân công đảm bảo hiệu quả; 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với 

các phường thuộc lĩnh vực được phân 

công phụtrách; Nắm bắt cơ sở, kịp thời 

tham mưu tháo gỡ những vướng mắc, 

khó khăn và triển khai thực hiện hiệu 

quả tại cơ sở; Tạo môi quan hệ tốt với 

đồng nghiệp; với các phòng, ban 

chuyên môn, các xã, thị trấn và tỉnh 

trong thực thi công vụ. 

 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.1

9 

Quản lý về 

trồng trọt (bảo 

vệ thực vật) 

CV 

Phòng 

Nông 

nghiệp 

và 

PTNT 

Xây dựng và triển khai các văn bản: 

Chương trình, kế hoạch, báo cáo, tờ 

trình, công văn, biểu thống kê tổng hợp 

phục vụ công tác quản lý trồng trọt 

Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ 

khoa học kỹ thuật và sản xuất 

Triển khai các mô hình sản xuất giống, 

mô hình đánh giá hiệu quả kinh tế các 

loại cây trồng, đánh giá hiệu quả kinh 

tế phương pháp sản xuất mới 

Đi cơ sở đôn đốc, hướng dẫn nông dân 

gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh hại cây trồng; Kiểm dịch thực vật 

Thực hiện các chính sách hỗ trợ 

khuyến khích phát triển sản xuất nông 

nghiệp lĩnh vực trồng trọt 

Hướng dẫn các xã, thị trấn lập dự án 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng; thực hiện 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng 

cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp 

Tham mưu xây dựng và triển khai các 

văn bản thuộc lĩnh vực quản lý 

trồng trọt (bảo vệ thực vật); Phối hợp, 

đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trồng trọt trong sản xuất 

nông nghiệp; Tạo sự phối hợp công 

việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Nông nghiệp, 

Nông học, 

Trồng trọt, 

Bảo vệ thực 

vật. 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ 

công việc đối với đội ngũ nhân 

viên trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột 

xuất theo quy định. 

21.2.2

0 

Quản lý về 

chăn nuôi 
CV 

Phòng 

Nông 

nghiệp 

và 

PTNT 

Xây dựng và triển khai các văn bản: 

Chỉ thị, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công 

văn, biểu thống kê tổng hợp phục vụ 

công tác quản lý chăn nuôi 

Thực hiện công tác phòng chống dịch 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm như tiêm 

phòng, khử trùng tiêu độc 

Thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh thú 

y, kiểm dịch động vật, công tác quản lý 

giết mổ gia súc gia cầm 

Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ 

kỹ thuật mới vào sản xuất 

Thực hiện các chính sách hỗ trợ khuyến 

khích phát triển sản xuất nông nghiệp 

lĩnh vực chăn nuôi 

Hướng dẫn các xã, thị trấn lập dự án 

chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, thực hiện 

chuyển đổi cơ cấu vật nuôi nhằm tăng 

cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp 

Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ 

công việc đối với đội ngũ nhân viên 

thú y 

Đi cơ sở kiểm tra, đôn đốc công tác 

phòng chống dịch bệnh, phát triển chăn 

nuôi 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột 

xuất theo quy định. 

Tham mưu xây dựng các văn bản 

thuộc lĩnh vực chăn nuôi; Phối hợp, 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản 

trong sản xuất nông nghiệp; Tạo sự 

phối hợp công việc tốt với các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Chăn nuôi, 

Thú y, Thủy 

sản. 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.2

1 

Quản lý về 

thủy sản 
CV 

Phòng 

Nông 

nghiệp 

và 

PTNT 

- Tham mưu công tác quản lý về thủy 

sản và theo sự phân công của lãnh đạo 

cơ quan; chịu trách nhiệm về việc thực 

hiện nhiệm vụ của mình. 

- Báo cáo trực tiếp công việc cho lãnh 

đạo cơ quan; khi có yêu cầu thì báo cáo 

trực tiếp cho lãnh đạo cấp trên; 

- Chịu sự giám sát trực tiếp của lãnh 

đạo cơ quan; 

- Trao đổi thông tin, phối hợp với các 

cơ quan chuyên môn và cơ quan, đơn 

vị khác trong phạm vi công việc được 

giao. 

- Tham mưu, quản lý lĩnh vực thủy 

sản; 

- Làm nghiệp vụ và tham mưu cho 

lãnh đạo cơ quan các văn bản: Quy 

hoạch, chương trình, kế hoạch phát 

triển dài hạn, 5 năm và hàng năm trên 

lĩnh vực quản lý nhà nước; 

- Theo dõi công tác phòng, chống và 

đề xuất phương án, biện pháp khắc 

phục dịch bệnh, thiên tai trên địa bàn 

thuộc lĩnh vực phân công; hướng dẫn 

chuyên môn nghiệp vụ đối với UBND 

cấp xã trong lĩnh vực thủy sản; 

- Theo dõi diễn biến đất diêm nghiệp, 

mặt nước nuôi trồng thủy sản; các biện 

pháp sản xuất phù hợp để khai thác và 

sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước 

cho nuôi trồng thủy sản và nghề muối; 

công tác khuyến ngư, khuyến diêm và 

các dự án phát triển thủy sản và phát 

triển nông thôn; 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Thủy sản. 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

- Giúp lãnh đạo cơ quan thực hiện và 

chịu trách nhiệm trong việc thẩm định, 

đăng ký, cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu 

hồi các giấy phép khai thác thủy sản 

đối với tàu cá có công suất máy chính 

nhỏ hơn 20CV theo quy định của pháp 

luật; kiểm tra việc thực hiện giấy phép 

được cấp trên địa bàn theo quy định 

của pháp luật. 

 

21.2.2

2 

Quản lý thủy 

lợi (phòng 

chống lụt bão) 

CV 

Phòng 

Nông 

nghiệp 

và 

PTNT 

Tham mưu lãnh đạo Phòng, Thường 

trực BCH phòng chống thiên tai huyện 

xây dựng kế hoạch hàng năm, và dài 

hạn về công tác phòng chống thiên tai. 

Triển khai các giải pháp, đôn đốc, 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các nội dung về quản lý thủy lợi, 

đê điều, phòng chống lụt bão. 

Theo dõi, tổng hợp các trường hợp vi 

phạm về phòng chống thiên tai; Tham 

mưu BCH phòng chống thiên tai trong 

công tác xử lý các vi phạm Luật đê 

điều. 

Đề xuất mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ 

công tác PCTT. Mở sổ theo dõi cấp phát 

vật tư, công cụ, dụng cụ liên quan đến 

lĩnh vực phòng chống thiên tai. 

Chịu trách nhiệm thanh quyết toán các 

khoản chi hoạt động của lĩnh vực được 

phân công. 

Tổng hợp theo dõi, chấm công đối với 

các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ 

trực PCTT theo quy định. 

Chịu trách nhiệm sử dụng, bảo quản 

giữ dấu phòng chống thiên tai theo quy 

định. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo Phòng phân công. 

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo 

phòng, các quy định, văn bản hiện 

hành của cơ quan các cấp để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực 

hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm 

vụ được giao theo dõi tham mưu. 

Hoàn thành công việc được giao đảm 

bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng 

quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Thủy lợi, Xây 

dựng; 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.2

3 

Quản lý an 

toàn nông sản, 

lâm sản, thủy 

sản 

CV 

Phòng 

Nông 

nghiệp 

và 

PTNT 

- Xây dựng và triển khai các văn bản: 

Chỉ thị, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, 

công văn, biểu thống kê tổng hợp phục 

vụ công tác lĩnh vực quản lý về an toàn 

nông sản, lâm sản, thủy sản 

- Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về 

an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản 

- Thực hiện cấp giấy, cấp đổi giấy 

chứng nhận cho cơ sở tổ chức, cá nhân 

đủ điều kiện an toàn nông sản, lâm sản, 

thủy sản 

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành quản 

lý an toàn về nông sản, lâm sản, thủy 

sản; xử lý các trường hợp vi phạm theo 

quy định của pháp luật 

Xây dựng văn bản, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ quản lý về an toàn nông sản, 

lâm sản, thủy sản trên địa bàn huyện 

đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp 

luật; Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện các nhiệm vụ quản lý về an 

toàn nông sản, lâm sản, thủy sản báo 

cáo kịp thời theo quy định; Tạo sự 

phối hợp công việc tốt với các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Trồng trọt, 

Chăn nuôi, 

Thú y, An 

toàn thực 

phẩm. 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

- Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định 

21.2.2

6 

Theo dõi xây 

dựng nông 

thôn mới 

 

Phòng 

Nông 

nghiệp 

và 

PTNT 

Xây dựng Đề án, chương trình, nghị 

quyết, chỉ thị, kếhoạch, công văn, báo 

cáo, tờ trình, hồ sơ thủ tục, biểu thống 

kê tổng hợp phục vụ công tác xây dựng 

nông thôn mới. 

Hướng dẫn các xã lập và triển khai đề 

án xây dựng nông thôn mới; hướng 

dẫn, đôn đốc các xã thực hiện đề án, 

hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới 

Phối hợp các cơ quan liên quan tham 

mưu UBND huyện lập quy hoạch 

chung xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn; quy hoạch xây dựng nông thôn 

mới các xã, thị trấn. 

- Hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình Thủ 

tướng Chính phủ xét công nhận huyện, 

thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; hướng 

dẫn các xã hoàn thiện thủ tục trình Chủ 

tịch UBND tỉnh xét công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới 

Xây dựng và triển khai kế hoạch duy 

trì chất lượng các tiêu chí về xây dựng 

nông thôn mới 

Tuyên truyền chủ trương của Đảng, 

chính sách của Nhà nước về xây dựng 

nông thôn mới; Tổ chức tập huấn công 

tác xây dựng nông thôn mới 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định 

Tham mưu cho lãnh đạo UBND 

huyện, Ban chỉ đạo xây dựng nông 

thôn mới ban hành các văn bản, đề án 

phục vụ công tác xây dựng nông thôn 

mới; Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, 

giám sát việc thực hiện nhiệm vụ lĩnh 

vực theo dõi xây dựng nông thôn mới; 

Tạo sự phối hợp công việc tốt với các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Nông nghiệp, 

Trồng trọt, 

Nông học, 

Nông Lâm 

kết hợp, Kinh 

tế, Phát triển 

nông thôn, 

Chăn nuôi, 

Xây dựng, 

Tài chính 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.2

4 

Quản lý về 

khoa học công 

nghệ 

CV 

Phòng 

Công 

thương 

Tham mưu với lãnh đạo cơ quan: Soạn 

thảo văn bản để thực hiện quản lý nhà 

nước về khoa học công nghệ trên địa 

bàn; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan 

thường trực Hội đồng khoa học và 

công nghệ của UBND quận (huyện, thị 

xã) 

Tham mưu với lãnh đạo phòng triển 

khai thực hiện các văn bản pháp luật, 

quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ cải 

cách hành chính về lĩnh vực khoa học 

và công nghệ sau khi được ban hành, 

phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, 

hướng dẫn văn bản pháp luật, cơ chế 

chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; 

xây dựng hệ thống thông tin, thống kê 

về khoa học và công nghệ tại địa 

phương theo hướng dẫn của Sở Khoa 

học & CN. 

Tham mưu phát triển phong trào lao 

Tham mưu với lãnh đạo cơ quan soạn 

thảo văn bản, thực hiện quản lý khoa 

học công nghệ trên địa bàn đảm bảo 

hiệu quả, đúng quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan; 

Thực hiện kiểm tra, giám sát, báo cáo 

nội dung công việc được giao; Tạo sự 

phối hợp công việc tốt với các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Công nghệ, 

Kỹ thuật 

hoặc ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 



33 

 

Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các 

tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết 

quả nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải 

tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp 

dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện 

cá dịch vụ khoa học và công nghệ trên 

địa bàn 

Tham mưu quản lý hoạt động tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy 

định của pháp luật và hướng dẫn của 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 

phạm đối với các tổ chức, cá nhân 

trong việc chấp hành chính sách, pháp 

luật về khoa học và công nghệ trên địa 

bàn theo quy định của pháp luật 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định 

21.2.2

7 

Quản lý giao 

thông vận tải 
CV 

Phòng 

Công 

thương 

Tham mưu xây dựng kế hoạch, dài hạn, 

5 năm và hàng năm thực hiện đề án, 

chương trình phát triển, biện pháp thực 

hiện trong quản lý nhà nước về giao 

thông vận tải. Tổ chức, phối hợp liên 

ngành trong thực hiện công tác đảm 

bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa 

bàn. 

Tổ chức thực hiện và theo dõi thi hành 

các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và 

các văn bản khác về giao thông vận tải 

sau khi được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

Phối hợp thực hiện các dự án đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa 

bàn theo quy định của pháp luật và theo 

phân cấp. Đềxuất phương án quản lý, 

bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật mạng lưới giao thông đường 

bộ theo phân cấp. 

Phối hợp thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa, tổ chức xử lý các hành vi 

xâm phạm công trình giao thông, lấn 

chiếm hành lang an toàn giao thông 

Làm nhiệm vụ thường trực Ban An 

toàn giao thông cấp huyện; phối hợp 

với các cơ quan có liên quan triển khai 

hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, 

đường thủy nội địa, xảy ra trên địa bàn. 

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về 

giao thông vận tải cho cán bộ, công 

chức xã, thị trấn trên địa bàn. 

Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được 

Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Phòng, 

các quy định, văn bản hiện hành của 

cơ quan các cấp để thực hiện các 

nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, 

chất lượng; Phối hợp tốt với công chức 

trong phòng thực hiện tốt các nhiệm 

vụ được giao. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Xây dựng 

các công 

trình giao 

thông, Xây 

dựng hầm 

đường bộ, 

cầu, đường; 

Quản lý đô 

thị, Giao 

thông vận 

hoặc ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

phân công đối với tổ chức, cá nhân 

trong việc thực hiện các quy định của 

pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

theo quy định của pháp luật. 

Phối hợp, thực hiện tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật, thông tin về 

giao thông vận tải và các dịch vụ công 

trong lĩnh vực giao thông vận tải theo 

quy định của pháp luật. 

Tham mưu các văn bản hướng dẫn, đôn 

đốc các đơn vị phối hợp thực hiện về 

lĩnh vực Quản lý giao thông vận tải. 

21.2.2

8 

Quản lý về 

xây dựng 
CV 

Phòng 

Công 

thương 

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - 

tổng dự toán; kiểm tra kết quả thẩm 

định của các chủ đầu tư thiết kế kỹ 

thuật, thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự 

toán các dự án trên địa bàn. 

Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu giai đoạn 

xây dựng hoàn thành của các công 

trình xây dựng trên địa bàn. 

Tham mưu thẩm định phương án bồi 

thường hỗ trợ và tái định cư thuộc 

phạm vi giải phóng mặt bằng. 

Tham gia các công việc khác theo sự 

phân công của lãnh đạo phòng 

Tham mưu trong việc tổ chức thực hiện 

các cơ chế chính sách về nhà ở và công 

sở; Quản lý quỹ nhà ở và quyền quản 

lý nhà ở công sở. 

Phối hợp với thanh tra xây dựng kiểm 

tra các công trình xây dựng trái phép vi 

phạm hành lang bảo vệ các công trình 

hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn. 

Lập kế hoạch triển khai công việc theo 

tuần, tháng, quý, năm. 

Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo phòng về 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn. 

Chủ động phối hợp với các đồng 

nghiệp, đơn vị khác triển khai thực 

hiện các công việc được lãnh đạo 

phòng giao. 

Chủ động cập nhật các quy trình, quy 

phạm chuyên môn. 

Xử lý các văn bản lãnh đạo phòng giao 

trên phần mềm. 

Theo dõi tình trạng xuống cấp của chung 

cư cũ, công tác quản lý đối với hệ thống 

nhà chung cư mới. 

Tham mưu các lĩnh vực thẩm định, 

quản lý chất lượng và các văn bản liên 

quan. 

Căn cứ chỉ đạo của Trưởng phòng, 

phó trưởng phòng, các quy định, văn 

bản hiện hành của cơ quan các cấp để 

thực hiện các nhiệm vụ được giao; 

Phối hợp tốt với công chức trong 

phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được 

giao. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, 

ngành/chuyên 

ngành: Kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng, Kiến 

trúc hoặc 

ngành, 

chuyên ngành 

phù hợp với 

vị trí việc 

làm. 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

21.2.2

9 

Quản lý công 

nghiệp, tiểu 

thủ công 

nghiệp 

CV 

Phòng 

Công 

thương 

Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ 

đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện 

công tác quản lý về công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp; xử lý văn bản đi đến 

Tổ chức thực hiện các Đề án, chương 

trình, kế hoạch thuộc các đầu việc 

được giao tham mưu 

Công tác kiểm tra chống buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng giả bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng: Phối hợp kiểm tra 

các chuyên đề về Khí dầu mỏ hóa lỏng, 

xăng dầu, điện, hóa chất, ATTP, các 

lĩnh vực về thương mại 

Công tác quản lý nhà nước về phát 

triển làng nghề 

Phối hợp với các cá nhân, đơn vị trong 

tham mưu thực hiện nhiệm vụ 

Tổng hợp, báo cáo các nhiệm vụ được 

giao 

Thực hiện các công việc đột xuất, phát 

sinh khác 

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo 

phòng, các quy định, văn bản hiện 

hành của cơ quan các cấp để thực hiện 

các nhiệm vụ quản lý về lĩnh vực công 

thương mại, tiểu thủ công nghiệp: 

công tác an toàn điện; chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà 

nước về hoạt động hóa chất, điện, 

xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; Quản 

lý và phát triển làng nghề...; Tổ chức 

thực hiện công việc, hướng dẫn, theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các 

nhiệm vụ được giao theo dõi tham 

mưu. Hoàn thành công việc được giao 

đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, 

đúng quy định pháp luật; Tạo sự phối 

hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn 

vị liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Kinh tế, Quản 

lý kinh tế, 

Thương mại, 

Quản trị kinh 

doanh 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.3

0 

Quản lý 

thương mại 
CV 

Phòng 

Công 

thương 

Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ 

đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện 

công tác quản lý thương mại, quản lý, 

đầu tư khai tác chợ... 

Tổ chức triển khai kế hoạch và các giải 

pháp thực hiện nội dung về quản lý 

thương mại; công tác quản lý, đầu tư 

khai tác chợ.  

Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, 

giám sát 

Tham mưu cấp đủ điều kiện vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan trong tổ chức thực hiện công 

tác quản lý về thương mại; 

Tổng hợp, báo cáo các nhiệm vụ được 

giao 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo Phòng phân công. 

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo 

phòng, các quy định, văn bản hiện 

hành của cơ quan các cấp để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực 

hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm 

vụ được giao theo dõi tham mưu. 

Hoàn thành công việc được giao đảm 

bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng 

quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Thương mại, 

Kinh tế, 

Quản trị Kinh 

doanh, Luật 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.3

1 

Bảo vệ chăm 

sóc trẻ em 
CV 

Phòng 

Lao 

động 

TB&XH 

Tham mưu với Lãnh đạo phòng xây 

dựng các văn bản chỉ đạo, triển khai 

thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em trên địa bàn 

Tham mưu với lãnh đạo phòng giúp 

UBND hướng dẫn và tổ chức thực hiện 

chính sách, chương trình, kế hoạch, dự 

án quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

theo quy định. 

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể 

các tổ chức chính trị xã hội, các cơ 

quan, đơn vị liên quan tăng cường phổ 

biến, tuyên truyền công tác bảo vệ 

Tham mưu các giải pháp để thực hiện 

có hiệu quả công tác bảo vệ và chăm 

sóc trẻ em; Đảm bảo quyền của trẻ em, 

giải quyết các chính sách đối với trẻ 

em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn đảm bảo kịp thời, đúng đối 

tượng và đúng quy định của pháp luật. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Luật, Quản trị 

nhân lực, 

Công tác xã 

hội, Xã hội 

học, Tâm lý 

học 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

chăm sóc trẻ em, đẩy mạnh các giải 

pháp thực hiện hiệu quả công tác bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn. 

Hàng năm, hướng dẫn, thẩm định, đánh 

giá, tham mưu với UBND công nhận 

phường phù hợp với trẻ em 

Kiểm tra, giám sát các nội dung công việc 

đảm nhiệm 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.3

2 

Theo dõi bình 

đẳng giới và 

giảm nghèo 

bền vững 

CV 

Phòng 

Lao 

động 

TB&XH 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây 

dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được 

giao 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây 

dựng và tổ chức thực hiện chương 

trình, kế hoạch về bình đẳng giới thuộc 

thẩm quyền ban hành của Chủ tịch 

UBND huyện. 

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các 

quy định của pháp luật đối với các cơ 

sở bảo trợ xã hội trên địa bàn theo sự 

phân cấp hoặc ủy quyền 

Thẩm định, giải quyết chế độ trợ cấp 

thường xuyên theo các văn bản quy 

định hiện hành 

Hướng dẫn, rà soát, báo cáo số lượng 

người cao tuổi, người khuyết tật, người 

tâm thần trên địa bàn định kỳ theo quý. 

Hàng năm triển khai UBND cấp xã rà 

soát, cấp, phát thẻ BHYT cho đối 

tượng BTXH, người nghèo, hộ cận 

nghèo 

Chỉ đạo rà soát, đánh giá, tham mưu 

với UBND công nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; 

Tiếp nhận, giải quyết chính sách hỗ trợ 

chi phí học tập, miễn, giảm học phí cho 

học sinh, sinh viên theo quy định 

Phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ 

chức, cá nhân thực hiện trợ giúp các 

đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn 

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, 

chính sách xã hội; giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu 

cực chống lãng phí trong việc giải 

quyết các chính sách xã hội và các 

công việc đảm nhiệm khác 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định 

Tham mưu các giải pháp trợ giúp 

người nghèo, thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 

và thực hiện chính sách với người 

nghèo trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, 

đúng quy định của pháp luật; Thực 

hiện giải quyết các chế độ, chính sách 

xã hội, công tác bảo trợ xã hội, chính 

sách đối với người cao tuổi, người 

khuyết tật, người tâm thần,… đảm bảo 

kịp thời, hiệu quả; Thực hiện công tác 

bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ 

trên địa bàn phấn đấu đạt các chỉ tiêu 

đề ra. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Luật, Công 

tác xã hội 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.3

3 

Phòng, chống 

tệ nạn xã hội 
CV 

Phòng 

Lao 

động 

TB&XH 

Tham mưu với Lãnh đạo phòng xây 

dựng các văn bản chỉ đạo, triển khai 

thực hiện công tác phòng chống tệ nạn 

xã hội trên địa bàn theo chức năng, 

Tham mưu với lãnh đạo phòng thực 

hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn 

xã hội trên địa bàn theo chức năng của 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Luật, Hành 

chính, Quản 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

nhiệm vụ của ngành 

Tổ chức thực hiện kế hoạch, giải pháp 

phòng chống tệ nạn mại dâm, cai 

nghiện ma túy tại cơ sở tập trung và 

cộng đồng. Hỗ trợ tái hòa nhập cộng 

đồng cho người nghiện ma túy sau cai 

và cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị 

buôn bán từ nước ngoài trở về 

Phối hợp với Công an, Y tế, Tư pháp 

để thụ lý hồ sơ cai nghiện, chuyển hồ 

sơ sang Tòa án huyện để ra Quyết định 

áp dụng biện pháp XLHC đưa đi cai 

nghiện bắt buộc 

Kiểm tra, giám sát nội dung công việc 

được giao. 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất. Liên tục cập nhật số 

liệu về PCTNXH, các đối tượng 

TNXH để báo cáo lãnh đạo. 

ngành 

 

trị nhân lực, 

Công tác xã 

hội, Xã hội 

học. 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.3

4 

Quản lý lao 

động việc làm 

và dạy nghề 

CV 

Phòng 

Lao 

động 

TB&XH 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây dựng 

các văn bản tổ chức thực hiện các chính 

sách lao động trên địa bàn 

Tham mưu với lãnh đạo phòng thực 

hiện tốt vai trò quản lý nhà nước đối 

với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh 

tế tập thể, kinh tế tư nhân trong phạm 

vi chức năng của ngành 

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các 

quy định của pháp luật đối với các cơ 

sở dạy nghề, giới thiệu việc làm trên 

địa bàn huyện theo sự phân cấp hoặc 

ủy quyền 

Tổ chức thực hiện kế hoạch, chương 

trình phát triển dạy nghề, giải quyết 

việc làm của UBND huyện sau khi 

được phê duyệt 

Hướng dẫn, thực hiện điều tra cung- 

cầu lao động, xuất khẩu lao động trên 

địa bàn. 

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương 

trình quốc gia về bảo hộ lao động, an 

toàn lao động, vệ sinh lao động; tuần lễ 

về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

và phòng chống cháy nổ trên địa bàn 

Thực hiện kiểm tra, giám sát nội dung 

công việc đảm nhiệm 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất 

Tham mưu các giải pháp để thực hiện 

có hiệu quả công tác Quản lý về lao 

động, việc làm và dạy nghề. Thực hiện 

các chính sách lao động như đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm, bảo hộ lao 

động... đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Luật, Công 

tác xã hội, 

Quản trị nhân 

lực, Quản lý 

nguồn nhân 

lực 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.3

5 

Quản lý chính 

sách người có 

công 

CV 

Phòng 

Lao 

động 

TB&XH 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây 

dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được 

giao. 

Tham mưu với Lãnh đạo phòng xây 

dựng dự thảo các văn bản về lĩnh vực 

Tham mưu các giải pháp để thực hiện 

có hiệu quả chính sách người có công; 

Giải quyết các chính sách người có 

công với cách mạng đảm bảo kịp thời, 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Công tác xã 

hội, Quản trị 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

người có công thuộc thẩm quyền ban 

hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân. 

Thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật và quy hoạch, kế hoạch, đề án, 

chương trình về lĩnh vực người có công 

trên địa bàn quận sau khi được phê 

duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực 

người có công được giao 

Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của 

các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt 

động trên địa bàn thuộc lĩnh vực người 

có công theo quy định của pháp luật 

Tham mưu với lãnh đạo phòng thực 

hiện vận động, quản lý, sử dụng quỹ 

“Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện, hướng 

dẫn, theo dõi các xã, thị trấn thực hiện 

vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp 

xã. 

Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây 

dựng phong trào toàn dân chăm sóc, 

giúp đỡ người có công, thân nhân 

người có công với cách mạng 

Hướng dẫn, quản lý nghĩa trang liệt sỹ, 

đài tưởng niệm, các công trình ghi 

công liệt sỹ 

Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính 

sách về người có công; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực chống lãng phí trong 

hoạt động người có công 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất 

đúng đối tượng và đúng quy định của 

pháp luật. 

 

nhân lực, Xã 

hội học, 

Chính sách 

công, Quản 

lý các vấn đề 

xã hội và 

chính sách xã 

hội, Luật, Tài 

chính, Kế 

toán 

 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.3

6 

Tiền lương và 

bảo hiểm 
CV 

Phòng 

Lao 

động 

TB&XH 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây 

dựng các văn bản tổ chức thực hiện các 

quy định chính sách về tiền lương và 

bảo hiểm xã hội 

Triển khai tổ chức thực hiện chế độ 

tiền lương, tiền công, bảo hiểm theo 

quy định của pháp luật; 

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về tiền lương và 

bảo hiểm xã hội 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan 

như Bảo hiểm xã hội, Tài chính, liên 

đoàn lao động... để theo dõi, kiểm tra, 

hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc, 

kiến nghị liên quan đến tiền lương, 

bảo hiểm xã hội. 

Thực hiện kiểm tra, giám sát nội dung 

công việc đảm nhiệm 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất 

Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá 

nhân trong việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về lĩnh vực tiền lương; 

tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm 

xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự 

nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); Hướng 

dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương 

theo quy định của pháp luật; Tham 

mưu cho lãnh đạo đơn vị và UBND 

huyện kiến nghị với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan giải quyết những vấn 

đề về bảo hiểm xã hội thuộc thẩm 

quyền; 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Công tác xã 

hội, Quản trị 

nhân lực, Bảo 

hiểm xã hội, 

Tài chính, Kế 

toán 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

21.2.3

7 

Quản lý văn 

hóa thông tin 

cơ sở 

CV 

Phòng 

Văn hóa 

– Thông 

tin 

Tham mưu xây dựng chương trình, kế 

hoạch, đề án, các văn bản hướng dẫn 

triển khai thực hiện... thuộc lĩnh vực 

được phân công. 

Tham mưu giải pháp tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ được phân công 

Tuyên truyền, phổ biến các tổ chức, cá 

nhân thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh 

vực được phân công. 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt 

động đối với cơ sở 

Tham mưu tổ chức các hội nghị chuyên 

đề, hội nghị tuyên truyền; hội nghị 

hướng dẫn; kiểm tra, thẩm định 

Xây dựng báo cáo đột xuất, báo chuyên 

chuyên đề, báo cáo các chương trình, 

kế hoạch theo nhiệm vụ được phân 

công 

Tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo 

gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức 

thực hiện tại cơ sở 

Tham dự các cuộc họp; tham gia các 

đợt tập huấn, hướng dẫn để nâng cao 

trình độ chuyên môn 

Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo, các quy 

định hiện hành, các chủ trương, chính 

sách, các chương trình đề án của 

huyện và cấp trên để triển khai tổ chức 

thực hiện hiệu quả; Tham mưu triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh 

vực phân công đảm bảo hiệu quả; 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với 

xã, phường, thị trấn thuộc lĩnh vực 

được phân công phụ trách; Nắm bắt cơ 

sở, kịp thời tham mưu tháo gỡ những 

vướng mắc, khó khăn và triển khai 

thực hiện hiệu quả tại cơ sở; Tạo mối 

quan hệ tốt với đồng nghiệp; với các 

phòng, ban chuyên môn, xã, thị trấn và 

tỉnh trong thực thi công vụ. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Quản lý Văn 

hóa, Thông 

tin cổ động, 

Tuyên truyền. 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.3

8 

Quản lý về 

văn hóa và gia 

đình 

CV 

Phòng 

Văn hóa 

– Thông 

tin 

Tham mưu xây dựng chương trình, kế 

hoạch, đề án, các văn bản hướng dẫn 

triển khai thực hiện... thuộc lĩnh vực 

được phân công 

Tham mưu giải pháp tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ được phân công 

Tuyên truyền, phổ biến các tổ chức, cá 

nhân thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh 

vực được phân công 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động 

đối với cơ sở 

Tham mưu tổ chức các hội nghị chuyên 

đề, hội nghị tuyên truyền; hội nghị 

hướng dẫn; kiểm tra 

Xây dựng báo cáo đột xuất, báo 

chuyên chuyên đề, báo cáo các chương 

trình, kế hoạch theo nhiệm vụ được 

phân công 

Tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo 

gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức 

thực hiện tại cơ sở 

Tham dự các cuộc họp; tham gia các 

đợt tập huấn, hướng dẫn để nâng cao 

trình độ chuyên môn 

Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo, các quy 

định hiện hành, các chủ trương, chính 

sách, các chương trình đề án của 

huyện và cấp trên để triển khai tổ chức 

thực hiện hiệu quả; Tham mưu triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh 

vực phân công đảm bảo hiệu quả; 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với 

xã, thị trấn thuộc lĩnh vực được phân 

công phụ trách; Nắm bắt cơ sở, kịp 

thời tham mưu tháo gỡ những vướng 

mắc, khó khăn và triển khai thực hiện 

hiệu quả tại cơ sở; Tạo mối quan hệ tốt 

với đồng nghiệp; với các phòng, ban 

chuyên môn, xã, thị trấn và tỉnh trong 

thực thi công vụ. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Quản lý Văn 

hóa, Thư 

viện, Bảo tồn, 

Bảo tàng. 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.3

9 

Quản lý thể 

dục, thể thao 

và du lịch 

CV 

Phòng 

Văn hóa 

– Thông 

tin 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây 

dựng các văn bản thực hiện vai trò 

quản lý nhà nước về lĩnh vực thể dục, 

thể thao trên địa bàn huyện. 

Hướng dẫn tổ chức, đơn vị và nhân dân 

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, trưởng 

phòng, phó phòng quy định, văn bản 

hiện hành, các chương trình, kế hoạch, 

đề án của cơ quan cấp trên để triển 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Thể dục, Thể 

thao. 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

thực hiện phongtrào luyện tập thể dục, 

thể thao. 

Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các 

trung tâm TDTT, các cơ sở hoạt động 

TDTT thuộc phạm vi quản lý của 

phòng. 

Giúp UBND huyện, quản lý nhà nước 

đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế 

tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt 

động các hội và tổ chức phi chính phủ 

hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực 

TDTT theo quy định của pháp luật. 

Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về 

lĩnh vực TDTT đối với công chức 

chuyên môn thuộc UBND xã, thị trấn. 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định. 

Tham mưu với lãnh đạo phòng trình 

UBND huyện, ban hành Quyết định, 

Chỉ thị, Kế hoạch dài hạn, 5 năm và 

hàng năm; đề án, chương trình phát 

triển du lịch trên địa bàn huyện. 

Tổ chức thực hiện các nội dung hoạt 

động và phát triển sự nghiệp du lịch 

trên địa bàn. 

Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các 

cơ sở hoạt động du lịch, điểm vui chơi 

công cộng thuộc phạm vi quản lý của 

phòng. 

Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về 

lĩnh vực du lịch đối với công chức 

chuyên môn thuộc UBND xã, thị trấn. 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định. 

khai tổ chức thực hiện hiệu quả các 

nhiệm vụ được giao; Hướng dẫn tổ 

chức, doanh nghiệp thực hiện tốt các 

quy định về Thể dục thể thao và du 

lịch; Tạo mối quan hệ tốt với các đồng 

nghiệp, phòng ban chuyên môn trong 

thực thi nhiệm vụ; Nắm bắt cơ sở, kịp 

thời tham mưu, để lãnh đạo có định 

hướng chỉ đạo trong triển khai nhiệm 

vụ. 

 

Quản lý Du 

lịch, Văn hóa 

- Du lịch, 

Bảo tồn, Bảo 

tàng. 

 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.4

0 

Quản lý thông 

tin truyền 

thông 

CV 

Phòng 

Văn hóa 

– Thông 

tin 

Tham mưu các văn bản quản lý nhà nước 

đối với các lĩnh vực thông tin và truyền 

thông trên địa bàn. 

Thẩm định đăng ký, cấp các loại giấy 

phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và 

truyền thông theo quy định trình 

UBND huyện cấp phép hoặc giấy 

chứng nhận. 

Theo dõi tổ chức thực hiện các chương 

trình, đề án về ứng dụng CNTT trên 

địa bàn. 

Tổ chức thực hiện kiểm tra và hướng 

dẫn phường quản lý Đại lý Internet, 

bưu chính, điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng, điểm đăng ký 

thông tin thuê bao trả trước. 

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các 

tổ chức và cá nhân thực hiện theo quy 

định. 

Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, 

trưởng phòng, các quy định hiện hành, 

các chương trình, kế hoạch, đề án của 

cơ quan cấp trên để triển khai tổ chức 

thực hiện đạt hiệu quả; Hướng dẫn tổ 

chức doanh nghiệp thực hiện tốt các 

quy định về bưu chính, viễn thông, 

thông tin, truyền thông, báo chí xuất 

bản; Tạo mối quan hệ tốt với các đồng 

nghiệp, các phòng, ban chuyên môn 

trong thực thi nhiệm vụ; Nắm bắt cơ 

sở, kịp thời tham mưu, để lãnh đạo có 

định hướng chỉ đạo trong triển khai 

nhiệm vụ 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Công nghệ 

thông tin, 

Truyền 

thông, Bưu 

chính Viễn 

thông, Báo 

chí, Xuất bản. 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác 

tuần, tháng, quý năm, nhiệm vụ phát 

sinh. 

 

21.2.4

1 

Quản lý giáo 

dục trung học 

cơ sở 

CV 

Phòng 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây 

dựng các văn bản thuộc công việc đảm 

nhiệm 

Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn 

bản quy phạm pháp luật, chương trình, 

kế hoạch phát triển giáo dục của cấp 

THCS 

Chỉ đạo các hoạt động nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục toàn diện ở mỗi 

đơn vị trường học 

Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn 

bản quy phạm pháp luật về thi đua 

khen thưởng, hướng dẫn các đơn vị 

trường học đăng ký danh hiệu thi đua, 

phối hợp với các bộ phận kiểm tra, 

thẩm định danh hiệu thi đua theo quy 

định. 

Tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị 

trường học về thực hiện nhiệm vụ năm 

học 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định 

Quản lý Thi, Bằng và Kiểm định chất 

lượng giáo dục 

Thủ tục hành chính cấp THCS 

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, Trưởng 

phòng, các quy định, văn bản hiện 

hành của cơ quan các cấp để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo, 

phân công công việc, hướng dẫn, theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá công 

chức của Phòng; Tạo sự phối hợp công 

việc tốt với các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, các 

ngành Sư 

phạm khối 

THCS, 

THPT. 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.4

2 

Quản lý giáo 

dục tiểu học 
CV 

Phòng 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây 

dựng các văn bản thuộc công việc đảm 

nhiệm 

Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn 

bản quy phạm pháp luật, chương trình, 

kế hoạch phát triển giáo dục của cấp 

tiểu học 

Chỉ đạo các hoạt động nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục toàn diện ở từng 

trường học. 

Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn 

bản quy phạm pháp luật về công tác 

phổ cập giáo dục, nghiên cứu khoa học 

-sáng kiến kinh nghiệm, công tác tuyển 

sinh, xây dựng trường chuẩn quốc gia, 

trường chất lượng cao, công tác kiểm 

định chất lượng giáo dục 

Thực hiện công tác thống kê 

Tổ chức kiểm tra, giám sát các trường 

học về thực hiện nhiệm vụ năm học 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định 

Thủ tục hành chính cấp Tiểu học 

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, Trưởng 

phòng, các quy định, văn bản hiện 

hành của cơ quan các cấp để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; Tạo sự phối 

hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn 

vị liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, các 

ngành Sư 

phạm khối 

Tiểu học. 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

21.2.4

3 

Quản lý giáo 

dục mầm non 
CV 

Phòng 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây 

dựng các văn bản thuộc công việc đảm 

nhiệm 

Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn 

bản quy phạm pháp luật, chương trình, 

kế hoạch phát triển giáo dục của cấp 

học mầm non 

Chỉ đạo các hoạt động nhằm nâng cao 

chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo 

dục toàn diện ở từng trường mầm non 

Thực hiện thủ tục hành chính cấp học 

mầm non 

Tổ chức kiểm tra, giám sát các trường 

học về việc thực hiện nhiệm vụ năm 

học 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định 

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, Trưởng 

phòng, các quy định, văn bản hiện 

hành của cơ quan các cấp để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; Tạo sự phối 

hợp công việc tốt với các cơ quan, đơn 

vị liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, các 

ngành Sư 

phạm khối 

Mầm non. 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.4

4 

Quản lý kế 

hoạch và cơ sở 

vật chất giáo 

dục 

CV 

Phòng 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Tham mưu đề xuất, cải tiến nghiệp vụ 

quản lý; có năng lực làm việc độc lập 

hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực 

triển khai công việc bảo đảm tiến độ, 

chất lượng và hiệu quả. 

Hướng dẫn các trường điều tra, nhập, 

xử lý dữ liệu thống kê toàn ngành. 

Tham mưu với lãnh đạo phòng báo cáo 

UBND về công tác công nghệ thông tin 

của ngành; hàng năm tổ chức đào tạo 

bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán 

bộ quản lý, giáo viên các trường học 

Nhập, xử lý dữ liệu các phần mềm 

Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, cải 

tạo, sửa chữa, bảo trì các trường 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây 

dựng các văn bản thuộc công việc 

được giao đúng thể thức, nội dung 

theo quy phạm pháp luật; Thực hiện 

xây dựng các phương án, kế hoạch, 

các quyết định cụ thể trong quản lý kế 

hoạch, cơ sở vật chất giáo dục và 

thống kê; Tự kiểm tra, giám sát nội 

dung công việc đảm nhiệm; Tạo sự 

phối hợp công việc tốt với các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Sư phạm, 

Quản lý Giáo 

dục, Kế toán. 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.4

5 

Theo dõi giáo 

dục thường 

xuyên và 

hướng nghiệp 

CV 

Phòng 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Tham mưu giúp UBND xây dựng các 

văn bản chỉ đạo hoạt động Trung tâm 

HTCĐ 

Tham mưu giúp UBND rà soát về chức 

năng, nhiệm vụ của các Trung tâm 

HTCĐ, kiện toàn Ban Giám đốc Trung 

tâm hàng năm. 

Tham mưu UBND chỉ đạo xã, phường, 

thị trấn tổ chức tốt Tuần lễ hưởng ứng 

học tập suốt đời 

Tham mưu UBND triển khai có hiệu 

quả các văn bản về đẩy mạnh phong 

trào học tập suốt đời trong gia đình, 

dòng họ, cộng đồng; về đánh giá cộng 

đồng học tập 

Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực 

quản lý, tổ chức hoạt động cho báo cáo 

viên TT HTCĐ 

Phối hợp với Trung tâm GDTX tổ chức 

biên soạntài liệu bồi dưỡng, cập nhật 

kiến thức tại các Trung tâm HTCĐ 

Hiểu biết về cơ cấu tổ chức, quy chế 

hoạt động của Trung tâm HTCĐ; Nắm 

vững văn bản hướng dẫn hoạt động 

của Trung tâm học tập cộng đồng; 

Tham mưu với lãnh đạo xây dựng các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về hoạt 

động của Trung tâm HTCĐ; Tạo sự 

phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, 

Trung tâm GDTX trong nâng cao chất 

lượng hoạt động của Trung tâm 

HTCĐ; Tổ chức kiểm tra, đánh giá 

chất lượng hoạt động của các Trung 

tâm HTCĐ; Nâng cao chất lượng công 

tác hướng nghiệp và dạy nghề cho học 

sinh THCS. 

 

100%   CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

Tham mưu UBND quản lý nhà nước 

các Trung tâm tin học, ngoại ngữ, ôn 

văn hóa trên địa bàn. 

Tham mưu Kế hoạch hoạt động của 

Hội Khuyến học, kiểm tra, đánh giá 

hàng năm 

Tham mưu xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện công tác pháp chế toàn 

ngành 

Tham mưu thực hiện các thủ tục hành 

chính thuộclĩnh vực GD&ĐT 

Tham mưu thực hiện công tác TĐKT 

toàn ngành 

Tham mưu thực hiện công tác đào tạo 

bồi dưỡng toàn ngành 

Tham mưu xây dựng kế hoạch, thực 

hiện công tác Hướng nghiệp và dạy 

nghề cho học sinh THCS 

21.2.4

6 

Quản lý 

nghiệp vụ Y 
CV 

Phòng 

Y tế 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây 

dựng các văn bản thuộc lĩnh vực được 

giao phụ trách. 

Tổ chức thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, 

đề án, chương trình phát triển y tế trên 

địa bàn sau khi được phê duyệt. 

Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các 

văn bản quy phạm pháp luật, chính 

sách, kế hoạch, đề án, chương trình, 

dự án và hoạt động đối với các cơ sở 

cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn. 

Quản lý hồ sơ hành nghề của các cơ sở 

hành nghề y ngoài công lập trên địa 

bàn; phối hợp Sở Y tế thẩm định cấp 

phép hoạt động cho các cơ sở hành 

nghề y ngoài công lập; Tổ chức tập 

huấn kiến thức chuyên môn cho các cơ 

sở hành nghề y ngoài công lập theo chỉ 

đạo của Sở Y tế. Hướng dẫn UBND xã, 

thị trấn tổ chức thực hiện công tác quản 

lý cơ sở y tế ngoài công lập. 

Kiểm tra, giám sát nội dung công việc 

đảm nhiệm. 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định. 

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo 

phòng, các quy định, văn bản hiện 

hành của cơ quan các cấp để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực 

hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm 

vụ được giao theo dõi tham mưu. 

Hoàn thành công việc được giao đảm 

bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng 

quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, các 

ngành: Y. 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.4

7 

Quản lý dược, 

mỹ phẩm 
CV 

Phòng 

Y tế 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây 

dựng các văn bản thuộc công việc đảm 

nhiệm 

Tổ chức thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, 

đề án, chương tình phát triển y tế trên 

địa bàn sau khi được phê duyệt. 

Giúp UBND huyện thẩm định các điều 

kiện hành nghề dược ngoài công lập 

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo 

phòng, các quy định, văn bản hiện 

hành của cơ quan các cấp để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực 

hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm 

vụ được giao theo dõi tham mưu. 

Hoàn thành công việc được giao đảm 

100% 

Đại học trở 

lên, các 

ngành: Y, 

Dược. 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 

- Có 

chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ quản 

lý nhà 

nước 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

trên địa bàn theo quy định của pháp 

luật và theo phân cấp của UBND tỉnh. 

Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 

chính sách, kế hoạch, đề án, chương 

trình, dự án và hoạt động đối với các 

cơ sở hành nghề dược ngoài công lập 

và cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa 

bàn. 

Quản lý hồ sơ hành nghề của các cơ sở 

hành nghề dược ngoài công lập trên địa 

bàn; phối hợp Sở Y tế thẩm định cấp 

phép hoạt động cho các cơ sở hành nghề 

y dược ngoài công lập; Tổ chức tập 

huấn kiến thức chuyên môn cho các cơ 

sở hành nghề dược ngoài công lập theo 

chỉ đạo của Sở Y tế  

Hướng dẫn UBND xã, thị trấn tổ chức 

thực hiện các chương trình y tế cơ sở. 

Kiểm tra, giám sát nội dung công việc 

đảm nhiệm. 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định. 

bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng 

quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

 

ngạch 

chuyên 

viên trở 

lên; 

- 

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ 

khác: 

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ 

Thanh 

tra; 

 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.4

8 

Quản lý vệ 

sinh an toàn 

thực phẩm 

CV 
Phòng 

Y tế 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây 

dựng văn bản triển khai thực hiện công 

tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

trên địa bàn. 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

chế biến thực phẩm theo phân cấp; 

thẩm định, tổ chức cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện VSATTP và hậu 

kiểm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, phân phối thực phẩm trên địa 

bàn theo phân cấp quản lý. 

Tham mưu với lãnh đạo phòng báo cáo 

UBND thành lập, kiện toàn BCĐ 

ATTP huyện. 

Tổ chức họp Ban chỉ đạo, triển khai 

thực hiện các văn bản đã được phê 

duyệt về đảm bảo an toàn thực phẩm 

trên địa bàn. 

Kiểm tra, đôn đốc Ban chỉ đạo ATTP 

xã, thị trấn. 

Chủ trì, phối hợp với Đoàn kiểm tra 

liên ngành tổ chức các đợt thanh tra, 

kiểm tra VSATTP theo chuyên đề. 

Kiểm tra, thẩm định cấp phép đủ điều 

kiện VSATTP cho các cơ sở sản xuất, 

chế biến, kinh doanh thực phẩm trên 

địa bàn. 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định. 

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo 

phòng, các quy định, văn bản hiện 

hành của cơ quan các cấp để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực 

hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm 

vụ được giao theo dõi tham mưu. 

Hoàn thành công việc được giao đảm 

bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng 

quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, các 

ngành: Y, 

Công nghệ 

thực phẩm, 

An toàn thực 

phẩm. 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

21.2.4

9 

Quản lý y tế 

cơ sở và y tế 

dự phòng 

CV 
Phòng 

Y tế 

Tham mưu với lãnh đạo phòng dự thảo 

các biện pháp huy động liên ngành 

trong quản lý, sử dụng các nguồn lực 

để thực hiện công tác phòng, chống 

dịch bệnh; khắc phục hậu quả của dịch, 

bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân 

xảy ra trên địa bàn. 

Tổ chức triển khai các kế hoạch, văn 

bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh 

trên địa bàn 

Thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo: 

chăm sóc sức khỏe ban đầu; phòng, 

chống dịch bệnh. 

Tham mưu với lãnh đạo phòng tổ chức 

họp các BCĐ triển khai thực hiện kế 

hoạch phòng, chống dịch bệnh. 

Phối hợp các cơ quan chức năng kiểm 

tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

Tổ chức lực lượng, huy động phương 

tiện dập dịch (nếu xảy ra). 

Thực hiện báo cáo thường xuyên, đột 

xuất theo quy định. 

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo 

phòng, các quy định, văn bản hiện 

hành của cơ quan các cấp để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực 

hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm 

vụ được giao theo dõi tham mưu. 

Hoàn thành công việc được giao đảm 

bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng 

quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, các 

ngành: Y. 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.5

0 

Quản lý dân số 

kế hoạch hóa 

gia đình 

CV 
Phòng 

Y tế 

Tham mưu với lãnh đạo phòng xây 

dựng văn bản thuộc công việc đảm 

nhiệm. 

Tham mưu với lãnh đạo phòng dự thảo 

biện pháp huy động liên ngành trong 

quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực 

hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia 

đình theo chức năng, nhiệm vụ của 

ngành. 

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình 

trên địa bàn theo chức năng của ngành. 

Hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn 

tổ chức thực hiện, vận động nhân dân 

tham gia thực hiện dân số - kế hoạch 

hóa gia đình. 

Theo dõi, đánh giá các chiến dịch thực 

hiện kế hoạch hóa gia đình trên địa 

bàn. 

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 

thường xuyên, đột xuất theo quy định. 

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo 

phòng, các quy định, văn bản hiện 

hành của cơ quan các cấp để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực 

hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm 

vụ được giao theo dõi tham mưu. 

Hoàn thành công việc được giao đảm 

bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng 

quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, các 

ngành: Y. 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.5

1 

Quản lý bảo 

hiểm y tế 
CV 

Phòng 

Y tế 

Tham mưu lãnh đạo đơn vị các văn bản 

triển khai hoạt động. 

Phối hợp với BHXH hướng dẫn UBND 

xã, thị trấn tổ chức thực hiện, vận động 

nhân dân tham gia BHYT. 

Phối hợp với các ngành liên quan và 

UBND xã, phường, thị trấn tổ chức 

kiểm tra công tác khám chữa bệnh 

BHYT của các đơn vị KCB ký hợp 

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo 

phòng, các quy định, văn bản hiện 

hành của cơ quan các cấp để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực 

hiện công việc, hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các nhiệm 

vụ được giao theo dõi tham mưu. 

Hoàn thành công việc được giao đảm 

 

Đại học trở 

lên, các 

ngành: Y, 

Dược, Bảo 

hiểm. 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 



46 

 

Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

đồng với BHXH. 

Hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn 

tổ chức điều tra tỷ lệ người dân tham 

gia BHYT hàng năm 

Đánh giá kết quả vận động, thực hiện 

hàng năm trên địa bàn. 

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 

thường xuyên, đột xuất theo quy định. 

bảo đúng tiến độ, chất lượng, đúng 

quy định pháp luật; Tạo sự phối hợp 

công việc tốt với các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.5

4 
Thanh tra TTV 

Thanh 

tra 

huyện 

Tham mưu xây dựng văn bản thuộc lĩnh 

vực đảm nhiệm 

Thanh tra việc thực hiện chính sách, 

pháp luật, nhiệm vụ của UBND xã, 

thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện. 

Thanh tra vụ việc có liên quan 

đến trách nhiệm của nhiều UBND xã, 

thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện. 

Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch 

UBND giao 

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định 

xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện 

hoặc của Chủ tịch UBND huyện. 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên, đột xuất theo quy định 

Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo, các quy 

định hiện hành, các chủ trương, chính 

sách, các chương trình đề án của 

huyện và cấp trên để triển khai tổ chức 

thực hiện hiệu quả; Tham mưu triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ thanh tra 

đảm bảo hiệu quả; Hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra đối với các cá nhân, đơn 

vị liên quan đến cuộc thanh tra; Tạo 

mối quan hệ tốt với đồng nghiệp; với 

các phòng, ban chuyên môn, UBND 

xã, thị trấn và tỉnh trong thực thi công 

vụ. 

 

 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Luật, Thanh 

tra, Tài chính, 

Kinh tế, Quản 

lý đất đai, 

Địa chính, 

Xây dựng. 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ 

khác: 

Chứng 

chỉ 

Thanh 

tra viên 

trở lên; 

 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.5

6 

Vị trí tiếp 

công dân 
CV 

VP 

HĐND

&UBN

D huyện 

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về tiếp công 

dân của UBND xã, thị trấn và các cơ 

quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của 

UBND huyện 

Phối hợp với Văn phòng HĐND và 

UBND huyện thực hiện tốt công tác 

tiếp công dân theo quy chế tiếp công 

dân của UBND huyện 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

tiếp công dân được thực hiện quyền 

hạn của Thanh tra huyện theo quy định 

của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, 

đơn vị có liên quan cử cán bộ, công 

chức tham gia các đoàn thực hiện tiếp 

công dân 

Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả 

công tác tiếp công dân theo quy định 

của UBND huyện và Thanh tra tỉnh. 

Nhiệm vụ khác được giao 

Tham mưu với lãnh đạo cơ quan 

soạn thảo văn bản tổ chức thực hiện 

công tác tiếp công dân trên địa bàn 

huyện đảm bảo kịp thời, hiệu quả; 

Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, 

báo cáo nội dung công việc được giao; 

Tạo sự phối hợp công việc tốt với các 

cơ quan, đơn vị liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Luật, Thanh 

tra, Quản lý 

đất đai, Địa 

chính. 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.2.5

5 

Vị trí quản lý 

giải quyết 

khiếu nại tố 

cáo 

TTV 
Thanh 

tra 

Tham mưu các văn bản triển khai thực 

hiện các nội dung về giải quyết khiếu 

nại tố cáo. 

Hướng dẫn UBND xã, thị trấn và các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền 

quản lý của UBND huyện, thực hiện 

xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết 

Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo, các quy 

định hiện hành, các chủ trương, chính 

sách, các chương trình đề án của 

huyện và cấp trên để triển khai tổ chức 

thực hiện hiệu quả; Tham mưu triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ giải quyết 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Luật, Thanh 

tra, Kinh tế, 

Quản lý đất 

đai, Địa 

chính và 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ 

khác: 

Chứng 

1. Năng lực: 

 Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghiên cứu các 

VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

khiếu nại, tố cáo. 

Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của 

Chủ tịch UBND xã, thị trấn, thủ trưởng 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền 

quản lý của UBND huyện trong việc 

giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị 

các biện pháp tăng cường công tác giải 

quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi 

quản lý của Chủ tịch UBND huyện. 

Xác minh, kết luận và kiến nghị giải 

quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện 

khi được giao. 

Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà 

Chủ tịch UBND xã, thị trấn hoặc thủ 

trưởng cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện đã giải quyết nhưng có 

vi phạm pháp luật; trong trường hợp 

kết luận việc giải quyết có vi phạm 

pháp luật thì kiến nghị người đã giải 

quyết xem xét, giải quyết lại theo quy 

định. 

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện các quyết định giải quyết khiếu 

nại, quyết định xử lý tố cáo của Chủ 

tịch UBND huyện. 

Thực hiện chế độ báo cáo thường 

xuyên đột xuất theo quy định. 

khiếu nại, tố cáo đảm bảo hiệu quả; 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với 

các cá nhân, đơn vị liên quan đến 

khiếu nại, tố cáo; Tạo mối quan hệ tốt 

với đồng nghiệp; với các phòng, ban 

chuyên môn, các xã, thị trấn và tỉnh 

trong thực thi công vụ. 

 

hoặc ngành/ 

chuyên 

ngành phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

 

chỉ 

Thanh 

tra viên 

trở lên; 

 

- Có năng lực chuyên môn tốt, hiển biết và 

có kiến thức thực tiễn lĩnh vực phân công 

phục trách 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học. 

21.3 
Nhóm hỗ trợ, 

phục vụ 
            

21.3.1 
Vị trí Hành 

chính tổng hợp 
CV 

VP 

HĐND

&UBN

D huyện 

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND 

xã, thị trấn việc thực hiện chương trình, 

kế hoạch công tác của UBND và Chủ 

tịch UBND sau khi được phê duyệt; 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác 

phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, 

UBND xã, thị trấn 

Thực hiện công tác thông tin báo cáo 

định kỳ, đột xuất được giao theo quy 

định của pháp luật. 

Tham mưu với lãnh đạo cơ quan soạn 

thảo các đề án, dự thảo, văn bản theo 

phân công của Chủ tịch UBND; theo 

dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, 

UBND xã, thị trấn soạn thảo, chuẩn bị 

các đề án được phân công phụ trách 

Tham mưu với Chánh Văn phòng 

thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự 

thảo văn bản của các cơ quan, đơn vị 

quận, UBND xã, thị trấn trước khi trình 

UBND và Chủ tịch UBND xem xét, 

Dự thảo các văn bản phục vụ hoạt 

động của HĐND, UBND, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện; Theo dõi 

việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo 

của Lãnh đạo UBND, tổng hợp và 

thống kê kết quả thực hiện; Tham mưu 

giúp việc cho lãnh đạo UBND theo dõi 

việc thực hiện theo lĩnh vực công tác; 

Các công việc khác do Chánh, Phó 

Văn phòng HĐND phân công. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Luật, Hành 

chính, Quản 

lý đất đai, 

Địa chính, 

Nông nghiệp, 

Tài chính, 

Xây dựng, 

Quy hoạch, 

kiến trúc, Đô 

thị, Quản trị 

nhân lực, Môi 

trường, Văn 

hóa. 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác, văn bản quy phạm 

pháp luật, ... 

- Khả năng tham gia các vấn đề có liên 

quan đến hoạt động chung của Văn phòng; 

đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến lề lối 

làm việc, quy trình quản lý và mối quan hệ 

làm việc giữa các bộ phận thuộc Văn 

phòng; 

- Giúp lãnh đạo Văn phòng tổng hợp, xây 

dựng báo cáo phục vụ cho công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của 

văn phòng và HĐND, UBND huyện. 

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học, soạn thảo văn bản 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

quyết định. 

Tham mưu với lãnh đạo cơ quan phối 

hợp với các cơ quan chức năng theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

các văn bản đã được UBND huyện 

công bố, ban hành tại các cơ quan, đơn 

vị quận, UBND xã, thị trấn 

Quản lý thống nhất công tác văn thư, 

hành chính, lưu trữ, tin học hóa hành 

chính Nhà nước của UBND huyện. 

21.3.2 

Vị trí chuyên 

trách giúp 

HĐND 

CV 

VP 

HĐND

&UBN

D huyện 

Tham mưu giúp Thường trực HĐND 

điều hành công việc chung của HĐND; 

điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban 

của HĐND; bảo đảm việc thực hiện 

quy chế hoạt động của HĐND, Thường 

trực HĐND, Ban của HĐND, nội quy 

kỳ họp HĐND; phục vụ Thường trực 

HĐND, Ban của HĐND trong hoạt 

động đối ngoại 

Giúp Thường trực HĐND xây dựng 

chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp 

HĐND, cuộc họp của Thường trực 

HĐND và Ban của HĐND; đôn đốc cơ 

quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài 

liệu phục vụ kỳ họp HĐND, cuộc họp 

của Thường trực HĐND, cuộc họp Ban 

của HĐND 

Giúp Thường trực HĐND, Ban của 

HĐND xây dựng báo cáo công tác; 

phục vụ Ban của HĐND thẩm tra đề 

án, báo cáo, dự thảo nghị quyết; giúp 

Thường trực HĐND hoàn thiện các 

Nghị quyết của HĐND. 

Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, 

Ban của HĐND và đại biểu HĐND 

trong hoạt động giám sát; theo dõi, đôn 

đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân thực 

hiện kiến nghị trong kết luận giám sát. 

Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, 

Ban của HĐND và đại biểu HĐND 

tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến 

nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị 

của công dân. 

Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan 

phục vụ đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri; 

giúp Thường trực HĐND tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị của cử tri và gửi cơ 

quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét 

giải quyết. 

Phục vụ Thường trực HĐND tổ chức 

lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự 

Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo HĐND, 

lãnh đạo cơ quan và các văn bản quy 

phạm pháp luật thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao đảm trách. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Luật, Hành 

chính, Quản 

lý đất đai, 

Nông nghiệp, 

quản trị kinh 

doanh, Tài 

chính, Xây 

dựng, Quản 

trị kinh 

doanh, Quy 

hoạch kiến 

trúc, Đô thị, 

Môi trường, 

Thông tin học 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định về 

chuyên môn công tác. 

- Khả năng tham mưu giúp HĐND xây 

dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt 

động; phối hợp hoạt động các Ban HĐND; 

đôn đốc cơ quan, tổ chức chuẩn bị tài liệu 

phục vụ kỳ họp HĐND; xây dựng báo cáo 

công tác, dự thảo nghị quyết; ... 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng tin học, soạn thảo văn bản 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

án Pháp lệnh và các văn bản khác theo 

yêu cầu của Thường trực HĐND 

Thành phố. 

Phục vụ Thường trực HĐND trong 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và 

bầu cử đại biểu HĐND các cấp; phê 

chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch HĐND xã, phường, thị trấn 

Phục vụ Thường trực HĐND, Ban của 

HĐND trong công tác giao ban, trao đổi 

kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt 

động cho đại biểu HĐND các cấp. 

Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, 

Ban của HĐND giữ mối liên hệ công 

tác với các cơ quan Thành phố, 

Thường trực Quận ủy, UBND, Ủy ban 

MTTQ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm 

sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, 

đoàn thể ở địa phương. 

Phục vụ Thường trực HĐND lập dự 

toán kinh phí hoạt động hàng năm, tổ 

chức thực hiện, quản lý kinh phí hoạt 

động của HĐND. 

Bảo đảm điều kiện hoạt động của 

HĐND, Thường trực HĐND, Ban của 

HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND; phục vụ Thường trực HĐND 

thực hiện chế độ, chính sách đối với đại 

biểu HĐND 

21.3.3 
Vị trí Hành 

chính một cửa 
CV 

VP 

HĐND

&UBN

D huyện 

và Tài 

nguyên 

Môi 

trường 

Hướng dẫn hồ sơ Thủ tục hành chính 

Tiếp công dân, tiếp nhận hồ sơ TTHC 

lĩnh vực được phân công phụ trách 

Bàn giao và nhận kết quả hồ sơ TTHC 

Trả kết quả hồ sơ TTHC cho công dân 

Lưu phiếu hẹn, sổ nhật ký theo quy 

định 

Kiểm soát, đôn đốc hồ sơ đến hạn, hồ 

sơ quá hạn 

Kiểm soát các quy trình giải quyết 

TTHC 

Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết 

quả TTHC tuần, tháng, quý, năm. 

Tham mưu văn bản thực hiện các 

nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả TTHC 

Tham mưu các Kế hoạch, báo cáo định 

kỳ và đột xuất theo sự phân công của 

lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND. 

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên 

và đột xuất của Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả TTHC; đảm bảo công 

dân được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ 

theo đúng quy định; tiếp nhận, bàn 

giao hồ sơ, trả kết quả theo đúng quy 

trình đã được duyệt. Tham mưu các 

văn bản, kế hoạch, báo cáo theo sự 

phân công của lãnh đạo đảm bảo đầy 

đủ nội dung và thời hạn theo yêu cầu. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Luật, Hành 

chính, Quản 

lý đất đai, 

Địa chính, 

Nông nghiệp, 

Quản trị kinh 

doanh, Xây 

dựng, Quy 

hoạch kiến 

trúc, Tài 

chính, Kế 

hoạch, Môi 

trường, Văn 

hóa. 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

- Khả năng tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế một cửa. Tổng hợp, xây dựng báo cáo 

kết quả giải quyết yêu cầu của tổ chức, 

công dân theo cơ chế một cửa thuộc UBND 

huyện; 

- Nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; các VB QPPL; 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng;  

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên trách. 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học, soạn thảo văn bản. 

21.3.4 
Vị trí Công 

nghệ thông tin 
CV 

VP 

HĐND

&UBN

D huyện 

QUẢN LÝ HỆ THỐNG HẠ TẦNG: 

- Hệ thống mạng; 

- Hệ thống máy chủ, trang thiết bị 

phòng máy chủ; 

- Hệ thống an ninh an toàn thông tin; 

Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo, các quy 

định hiện hành, các chủ trương, chính 

sách, các chương trình đề án của 

huyện và cấp trên để triển khai tổ chức 

 

- Đại học trở 

lên, ngành: 

Công nghệ 

thông tin, Tin 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ 

khác: 

1. Năng lực: 

- Khả năng giúp lãnh đạo quản lý và sử 

dụng tốt hệ thống thiết bị công nghệ thông 

tin của cơ quan; chịu trách nhiệm đảm bảo 

hệ thống quản lý văn bản điện tử, website, 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

- Hệ thống máy trạm, thiết bị ngoại vi; 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

- ỨNG DỤNG-PHẦN MỀM: 

- Phần mềm ứng dụng do quận (huyện, 

thị xã) triển khai; 

- Phần mềm ứng dụng do Thành phố 

triển khai. 

 - THEO DÕI HOẠT ĐỘNG ỨNG 

DỤNG CNTT 

- HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT 

LƯỢNG ISO 9001 

 

thực hiện hiệu quả; Tham mưu triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh 

vực phân công đảm bảo hiệu quả; 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với 

xã, thị trấn thuộc lĩnh vực được phân 

công phụ trách; Nắm bắt cơ sở, kịp 

thời tham mưu tháo gỡ những vướng 

mắc, khó khăn và triển khai thực hiện 

hiệu quả tại cơ sở; Tạo mối quan hệ tốt 

với đồng nghiệp; với các phòng, ban 

chuyên môn, xã, thị trấn và thành phố 

trong thực thi công vụ. 

 

học hoặc 

tương đương; 

 

Ưu tiên 

có thêm 

các 

chứng 

chỉ 

chuyên 

môn 

như 

CCNA 

(Cisco 

Certifie

d 

Networ

k 

Associa

te); 

MCSA 

(Micros

oft Cert

ified 

System

s 

Admini

strato 

internet của UBND huyện được vận hành 

thông suốt; chịu trách nhiệm về kỹ thuật 

đối với các cuộc họp trực tuyến. 

- Thực hiện việc tiếp nhận và phát hành 

văn bản qua hòm thư điện tử. 

Tổ chức ứng dụng khoa học công nghệ tin 

học vào quản lý hành chính, công tác lưu 

trữ và tài liệu lưu trữ. 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học, máy tính, soạn thảo văn 

bản. 

21.3.5 
Vị trí Quản lý 

công sở 

CV 

hoặc 

TĐ 

VP 

HĐND

&UBN

D huyện 

Quản lý tòa nhà Quận ủy - HĐND - 

UBND, trụ sở khu liên cơ quan UBND 

huyện  

Kiểm soát hoạt động đội xe công vụ 

Các nhiệm vụ khác được giao 

Đảm bảo công tác vận hành tòa nhà 

trụ sở HĐND - UBND huyện; Đảm 

bảo hoạt động của đội xe công vụ. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Hành chính, 

Quản lý kinh 

tế, Quản trị 

Văn phòng. 

 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

- Giúp lãnh đạo Văn phòng quản lý công 

tác hành chính, bộ phận văn thư, lưu trữ, 

bảo vệ, lái xe, tạp vụ, nhà khách; quản lý 

cơ sở vật chất, tài sản của Văn phòng; đảm 

bảo các điều kiện về vật chất - kỹ thuật 

phục vụ công tác của UBND, HĐND 

huyện. 

Tham mưu với lãnh đạo chỉ đạo, điều hành 

mọi hoạt động thuộc lĩnh vực hành chính - 

quản trị của Văn phòng; tổ chức đón tiếp 

khách đến liên hệ làm việc với lãnh đạo 

HĐND, UBND huyện, tổ chức phục vụ ăn, 

nghỉ cho khách đến làm việc, chuẩn bị các 

điều kiện vật chất, hậu cần phục vụ cho các 

kỳ họp, Hội nghị. 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng quản lý, giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống 

- Kỹ năng tin học, soạn thảo văn bản. 

21.3.6 

Vị trí tiếp 

nhận và giải 

quyết đơn thư 

CV 

VP 

HĐND

&UBN

D huyện 

Tiếp nhận đơn kiến nghị phản ảnh, 

khiếu nại, tố cáo. 

Phân loại và xử lý đơn 

Trình ban hành văn bản giao nhiệm vụ 

và trả lời, báo tin đơn thư chuyển 

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên 

và đột xuất của Ban tiếp công dân; 

Việc tiếp nhận đơn thư và xử lý đơn 

thư được thực hiện theo đúng quy 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Luật, Hành 

chính, Thanh 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 
 

1. Năng lực: 

- Khả năng tiếp nhận và xem xét, phân loại 

đơn, lập phiếu trình xử lý đơn báo cáo qua 

lãnh đạo Văn phòng để kiểm tra trước khi 

trình Chủ tịch UBND huyện.  
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

đến theo thẩm quyền. 

Kiểm soát, đôn đốc đơn thư đến hạn, 

quá hạn 

Kiểm soát quy trình giải quyết đơn thư 

kiến nghị, khiếu nại và tố cáo. 

Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư trên 

địa bàn tháng, quý, năm. 

Tham mưu các Kế hoạch, báo cáo định 

kỳ và đột xuất theo sự phân công của 

lãnh đạo Văn phòng. 

trình, đúng quy định. Tham mưu các 

văn bản, kế hoạch, báo cáo theo sự 

phân công của lãnh đạo đảm bảo đầy 

đủ nội dung và thời hạn theo yêu cầu. 

 

tra, Quản lý 

đất đai, Địa 

chính, Nông 

nghiệp, Xây 

dựng. 

 

- Theo dõi việc tiếp công dân, giải quyết 

đơn thư theo đúng quy định; định kỳ tháng, 

quý, năm xây dựng báo cáo tiếp công dân 

và giải quyết đơn thư của UBND huyện.   

- Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư 

của các cơ quan, UBND các xã, thị trấn 

được lãnh đạo UBND huyện giao giải 

quyết đơn hoặc tham mưu cho UBND 

huyện giải quyết đơn.   

- Phối hợp với Thanh tra huyện và các cơ 

quan chức năng tham mưu cho UBND 

huyện thực hiện công tác thanh tra, kiểm 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng theo quy định của pháp 

luật. 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giải quyết đơn thư, giao tiếp, 

phối hợp 

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống 

- Kỹ năng tin học, soạn thảo văn bản 

21.3.7 Vị trí Kế toán KTV 

VP 

HĐND

&UBN

D huyện 

-Pòng 

Giáo 

dục và 

Đào tạo- 

Phòng 

LĐTB&

XH 

Kiểm tra, tham mưu lãnh đạo các hoạt 

động tài chính 

Thực hiện nghiệp vụ tài chính kế toán 

Thực hiện các chế độ chính sách theo 

quy định cho cán bộ, CCVC cơ quan, 

đơn vị 

Thực hiện các nhiệm vụ khác được 

giao 

Quản lý hoạt động tài chính của cơ 

quam, đơn vị, đảm bảo thực hiện đúng 

theo Luật ngân sách nhà nước và các 

quy định liên quan. 

 

100% 

Đại học trở 

lên, ngành: 

Kế toán, 

Kiểm toán, 

Tài chính. 

 CV Bậc 2 
SDCN

TTCB 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ 

ngạch 

kế toán 

viên; 

Kế toán 

trưởng; 

1. Năng lực: 

- Khả năng tham mưu cho chủ tài khoản 

đảm bảo kinh phí phục vụ hoạt động của 

HĐND, UBDN huyện; Quản lý và sử dụng 

có hiệu quả toàn bộ tài sản của cơ quan; 

Quản lý tài chính theo đúng quy định  

- Tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách 

về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức 

trong cơ quan; thực hiện tốt việc tổ chức 

phục vụ hậu cần cho các cuộc họp, Hội 

nghị; 

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, phân tích, xử 

lý tình huống 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học, soạn thảo văn bản 

21.3.8 Vị trí Thủ quỹ NV 

VP 

HĐND

&UBN

D huyện 

Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, 

chi trả theo quy định 

Quản lý quỹ, tài khoản của Văn phòng 

HĐND&UBND huyện. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác được 

giao 

Quản lý hoạt động thu - chi tiền mặt, 

tài khoản của Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, đảm bảo thực 

hiện đúng theo Luật ngân sách nhà 

nước và các quy định liên quan 

100% 

Trung cấp trở 

lên, ngành: 

Kế toán 

   

Có 

chứng 

chỉ tin 

học với 

trình độ 

đạt 

chuẩn 

kỹ 

năng sử 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

 

1. Năng lực: 

- Khả năng phối hợp với cán bộ kế toán 

quản lý quỹ tiền mặt, chi trả các loại, kinh 

phí, chế độ kịp thời, đúng quy định.   

- Khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp, tham mưu, báo cáo; 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin 

- Kỹ năng tin học, soạn thảo văn bản 



52 

 

Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

bản  

21.3.9 Vị trí Văn thư 

NV 

hoặc 

TĐ 

VP 

HĐND

&UBN

D huyện 

Kiểm soát văn bản đi đến cơ quan 

UBND huyện. Đầu mối thông tin các 

nhiệm vụ đột xuất của UBND huyện 

đến các đơn vị 

In sao các tài liệu, văn bản phục vụ hội 

nghị, cuộc họp 

Thực hiện các nhiệm vụ khác được 

giao 

Đảm bảo việc phát hành, tiếp nhận văn 

bản đi đến thực hiện đúng theo quy 

định, quy chế làm việc của UBND 

huyện 

 

100% 

Trung cấp trở 

lên, ngành: 

Văn thư - 

Lưu trữ. 

   

Có 

chứng 

chỉ tin 

học với 

trình độ 

đạt 

chuẩn 

kỹ 

năng sử 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản  

Có 

chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ liên 

quan 

đến các 

công 

việc 

được 

giao. 

 

1. Năng lực: 

- Khả năng quản lý, tiếp nhận và phát hành 

văn bản. Quản lý con dấu, lưu trữ văn bản 

đến, đi theo quy định. 

- Khả năng thực hiện việc chuyển giao hồ 

sơ trình ký theo sự chỉ đạo giữa các bộ 

phận trong Văn phòng, giữa Văn phòng với 

các Phòng, Ban, ngành huyện, các xã, thị 

trấn có liên quan và theo dõi quá trình luân 

chuyển của hồ sơ, văn bản; 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học, soạn thảo văn bản. 

21.3.1

0 
Vị trí Lưu trữ NV 

VP 

HĐND

&UBN

D huyện 

Kiểm soát văn bản, tài liệu phát hành 

của UBND huyện. 

Sắp xếp, tổ chức lưu trữ tài liệu, văn 

bản, hồ sơ Theo quy định In sao các tài 

liệu, văn bản phục vụ hội nghị, cuộc 

họp 

Thực hiện các nhiệm vụ khác được 

giao 

Đảm bảo việc lưu trữ văn bản, tài liệu, 

hồ sơ của UBND huyện) đúng theo 

quy định của Luật Văn thư - Lưu trữ 

và các quy định hiện hành. 

 

100% 

Tốt nghiệp 

trung cấp trở 

lên, ngành 

Văn Thư - 

Lưu trữ. 

   

chứng 

chỉ tin 

học với 

trình độ 

đạt 

chuẩn 

kỹ 

năng sử 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản 

- Có 

chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ liên 

quan 

đến các 

công 

việc 

được 

giao. 

- Có  

1. Năng lực: 

- Khả năng thực hiện quản lý Nhà nước về công tác 

lưu trữ và tài liệu lưu trữ của huyện theo 

đúng quy định; 

- Thực hiện chế độ thống kê tài liệu lưu trữ, báo 

cáo tình hình quản lý công tác lưu trữ và tài 

liệu lưu trữ của huyện với cơ quan nhà nước 

cấp trên; 

- Thu thập, chỉnh lý, thống kê tài liệu đưa vào bảo 

quản và phục vụ việc khai thác sử dụng tài 

liệu lưu trữ theo quy định; 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học, soạn thảo văn bản. 

21.3.1

1 

Vị trí Nhân 

viên kỹ thuật 
NV 

VP 

HĐND

&UBN

D huyện 

Quản lý các trang thiết bị, hệ thống 

điện, điều hòa tại trụ sở HĐND - 

UBND huyện. 

Đảm bảo các trang thiết bị âm thanh, 

ánh sáng phục vụ cuộc họp, hội nghị 

tại phòng họp, hội trường 

Thực hiện các nhiệm vụ khác được 

giao 

Đảm bảo vận hành các trang thiết bị, 

hệ thống điện, điều hoà tại trụ sở 

HĐND  

- UBND huyện. 

 

100% 

Tốt nghiệp 

trung cấp trở 

lên,  ngành: 

điện công 

nghiệp, điện 

dân dụng 

    

Có 

chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ liên 

quan 

đến các 

công 

việc 

được 

giao 

nếu 

nhiệm 

vụ hoặc 

vị trí 

1. Năng lực: 

- Khả năng duy trì, sử dụng tốt hệ thống 

thiết bị công nghệ thông tin của cơ quan; 

chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống quản lý 

văn bản điện tử, website, internet của 

UBND huyện được vận hành thông suốt; 

chịu trách nhiệm về kỹ thuật đối với các 

cuộc họp trực tuyến. 

- Tổ chức ứng dụng khoa học công nghệ tin học 

vào quản lý hành chính, công tác lưu trữ và 

tài liệu lưu trữ. 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

- Kỹ năng tin học, máy tính, soạn thảo văn 
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Mã 

VTV

L 

Tên đơn 

vị/VTVL 

Ngạch 

công 

chức 

tối 

thiểu 

Đơn vị 

thực 

hiện 

 

Nhiệm vụ chính Mô tả công việc thực hiện 

Tỷ 

trọng 

TG 

hoàn 

thành 

CV/ 

năm 

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng 

YC Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

LLCT 
QL

NN 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

Chứng 

chỉ 

khác 

Năng lực, kỹ năng 

việc 

làm có 

yêu 

cầu. 

bản. 

21.3.1

2 
Vị trí Lái xe  

VP 

HĐND

&UBN

D huyện 

Vận hành đội xe công 

Bảo dưỡng, bảo trì xe công vụ 

Thực hiện các nhiệm vụ khác được 

giao 

Phục vụ lãnh đạo UBND huyện, cán 

bộ công chức đi họp, công tác theo 

chương trình, kế hoạch, lịch làm việc 

của UBND, các cơ quan, tổ chức có 

liên quan đảm bảo an toàn. 

 

100% 

Có bằng lái 

xe được cơ 

quan có thẩm 

quyền cấp 

(phù hợp với 

từng loại xe 

     

1. Năng lực: Có khả năng lái xe an toàn, 

bảo dưỡng xe và sửa chữa nhỏ. 

2. Kỹ năng:  

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

21.3.1

3 
Vị trí Phục vụ  

VP 

HĐND

&UBN

D huyện 

Phục vụ các hội nghị, cuộc họp của 

UBND huyện. 

Phối hợp Văn thư chuyển, giao các tài 

liệu hồ sơ giấy tờ vào phòng làm việc 

của lãnh đạo UBND quận, in sao các 

tài liệu, hồ sơ của UBND huyện. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác được 

giao 

Đảm bảo các điều kiện phục vụ các 

hội nghị, cuộc họp và phòng làm việc 

tại trụ sở cơ quan UBND huyện. 

 

100% 

Có chứng chỉ 

bồi dưỡng Lễ 

tân khách sạn 

hoặc tốt 

nghiệp các 

trường trung 

cáp ngành Lễ 

tân khách sạn 

 

     

1. Năng lực: 

Có trách nhiệm, phục vụ tốt công tác hậu 

cần, đảm bảo vệ sinh khu vực được phân 

công, quản lý và bổ sung kịp thời những 

vật dụng trong các phòng làm việc. 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng tìm kiếm và cập nhật thông tin. 

21.3.1

4 
Vị trí Bảo vệ  

VP 

HĐND

&UBN

D huyện 

Thực hiện các nghiệp vụ bảo vệ cơ 

quan trụ sở 

Thực hiện các nhiệm vụ khác được 

giao 

Đảm bảo an ninh, trật tự, kiểm soát 

khách, tài sản ra vào trụ sở cơ quan 

UBND quận (huyện, thị xã) 

 

100% 

Có chứng chỉ 

đào tạo về 

nghiệp vụ 

công tác bảo 

vệ, an ninh, 

an toàn, 

phòng chống 

cháy nổ. 

 

     

1. Năng lực: 

Có khả năng, trách nhiệm để phục vụ tốt 

cho công tác bảo vệ trụ sở. Hướng dẫn cán 

bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến 

liên hệ công tác để xe đúng nơi quy định.  

2. Kỹ năng:  

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp 

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống 
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