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 Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Nam Định 
 

 
 

Trả lời Công văn số 2250/SNV-CCVC ngày 28/10/2021 của Sở Nội vụ 

tỉnh Nam Định đề nghị hướng dẫn về việc tuyển dụng viên chức ở đơn vị sự 

nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP1 thì 

thẩm quyền tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm 

chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi 

thường xuyên do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện. Tuy 

nhiên, trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền tuyển dụng viên 

chức chưa đủ điều kiện tổ chức thực hiện việc tuyển dụng (như không đủ viên 

chức để thành lập Hội đồng tuyển dụng theo quy định hoặc viên chức tham gia 

Hội đồng không đủ tiêu chuẩn ra đề, chấm thi, phỏng vấn…), đề nghị báo cáo cơ 

quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển 

dụng viên chức.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định 

nghiên cứu thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT Trương Hải Long (để b/c); 

- Lưu: VT, CCVC. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ 

 

 

 

 

 
 

Vũ Đăng Minh 

 

 
1 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức 
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