
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NỘI VỤ 

  

             Số:          /HD-SNV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Nam Định,  ngày        tháng 7 năm 2021 

 

HƯỚNG DẪN 

Xây dựng đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm của các cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định 

 

Được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Văn bản số 671/UBND-VP8 ngày 

27/7/2021 về việc đôn đốc xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm; Sở Nội vụ 

hướng dẫn một số điểm về xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSN) như sau: 

I. XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM, ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 

1. Căn cứ xây dựng Đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị vị trí việc làm. 

- Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc 

làm và biên chế công chức; 

- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của sở, ban, ngành; 

phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; 

- Thông tư quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số 

lượng người làm việc; 

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

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

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành; các phòng, ban, đơn vị theo 

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Quyết định của UBND tỉnh đã phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung 

năng lực vị trí việc làm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. 

2. Nội dung Đề án vị trí việc làm 

2.1. Nội dung Đề án vị trí việc làm, bao gồm: 
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+ Cơ sở pháp lý của việc xây dựng đề án; 

+ Thống kê và phân nhóm công việc theo chức năng, nhiệm vụ, tính chất, 

mức độ phức tạp của từng công việc trong cơ quan, tổ chức; 

+ Xác định vị trí việc làm, gồm: Bản mô tả công việc, khung năng lực, 

ngạch công chức đối với từng vị trí việc làm; 

+ Tổng hợp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức; 

+ Kiến nghị, đề xuất (nếu có) 

(có phụ lục gửi kèm) 

2.2. Căn cứ xác định vị trí việc làm 

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; 

- Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối 

tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp 

luật chuyên ngành. 

2.3. Căn cứ xác định biên chế công chức 

- Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; 

- Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng 

công nghệ thông tin; 

- Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao; 

2.4. Căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức 

- Vị trí việc làm; 

- Mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm; 

- Tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm. 

3. Hồ sơ trình và thời hạn thẩm định đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị 

trí việc làm, bao gồm: 

3.1. Thành phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị phê duyệt đề án vị trí việc làm; 

- Đề án vị trí việc làm 

- Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính; quy trình quản lý 

chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

3.2. Thời hạn thẩm định 

- Trong thời hạn 40 ngày làm việc (đối với hồ sơ đề nghị phê duyệt lần đầu) 

kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. 

- Trong thời hạn 25 ngày làm việc (đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh) kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. 
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II. XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM, ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

1. Căn cứ xây dựng Đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị vị trí việc làm. 

- Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng 

người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tư quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số 

lượng người làm việc; 

- Quyết định của UBND tỉnh đã phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô 

tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của ĐVSN công lập. 

2. Nội dung Đề án vị trí việc làm 

Nội dung của Đề án vị trí việc làm đối với ĐVSN công lập, bao gồm: 

+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc xây dựng đề án vị trí việc làm; 

+ Thống kê và phân nhóm công việc theo chức năng, nhiệm vụ, tính chất, 

mức độ phức tạp; 

+ Xác định vị trí việc làm, trong đó có: Bản mô tả vị trí việc làm, khung 

năng lực, chức danh nghề nghiệp của từng vị trí việc làm; 

+ Tổng hợp vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 

của ĐVSN công lập. 

+ Kiến nghị, đề xuất (nếu có) 

3. Hồ sơ trình và thời hạn thẩm định đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị 

trí việc làm, bao gồm: 

3.1. Thành phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị thẩm định đề án vị trí việc làm; 

- Đề án vị trí việc làm; 

- Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ĐVSN công lập; 

- Các văn bản khác có liên quan đến việc xây dựng đề án vị trí việc làm (nếu 

có). 

3.2. Thời hạn thẩm định 

- Trong thời hạn 40 ngày làm việc (đối với hồ sơ đề nghị phê duyệt lần đầu) 

kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. 
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- Trong thời hạn 25 ngày làm việc (đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh) kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. 

Đề nghị các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp báo cáo Đề án vị trí 

việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm gửi UBND tỉnh quyết định phê duyệt (qua Sở 

Nội vụ thẩm định) trước ngày 15/8/2021. 

Lịch thẩm định Đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính, ĐVSN 

công lập sẽ được thông báo sau khi Sở Nội vụ nhận được đề án xây dựng, điều 

chỉnh vị trí việc làm. 

Khi tiến hành thẩm định đề án vị trí việc làm, đề nghị các sở, ban ngành; 

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh chuẩn bị 

Đề án đầy đủ theo quy định (photo thành 05 bộ để cho các thành viên thẩm định). 

Trong quá trình thực hiện có gì phát sinh vướng mắc các đơn vị báo về Sở 

Nội vụ (qua Phòng Tổ chức Bộ máy) để phối hợp giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Vụ Bản; 

- Các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TCBM. NL(03). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Triệu Đức Hạnh 
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