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HƯỚNG DẪN  

Xây dựng đề án vị trí việc làm và điều chỉnh vị trí việc làm 

 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 
 

Thực hiện Nghị định  số 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 (sau đây gọi tắt là 

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP); Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển 

khai thực hiện xây dựng đề án vị trí việc làm và điều chỉnh đề án vị trí việc làm 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là đơn vị) như sau: 

A. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ 

VIỆC LÀM VÀ ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP CÔNG LẬP 

I. ĐỐI TƯỢNG  

- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ban, ngành; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc sở; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thành phố Nam Định.  

II. NGUYÊN TẮC 

- Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và của pháp luật về vị trí việc làm, 

số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và 

nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

- Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để 

thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối 

lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì 

phải bố trí kiêm nhiệm. 

- Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc 

làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn 

dùng chung chiếm tỉ lệ 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

B. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ 

VIỆC LÀM LẦN ĐẦU 
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I. CĂN CỨ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM 

VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

1. Căn cứ xác định vị trí việc làm  

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, căn cứ để 

xác định vị trí việc làm gồm  

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- 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. Căn cứ xác định số lượng người làm việc 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 106/2020/NĐ-CP, căn cứ để 

xác định số lượng người ở các vị trí việc làm gồm: 

- Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm 

của đơn vị sự nghiệp công lập; 

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

dụng công nghệ thông tin; 

- Thực trạng việc quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của 

đơn vị sự nghiệp công lập; 

3. Căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, căn cứ để 

xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp gồm: 

-  Danh mục vị trí việc làm; 

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

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm. 

4. Phân loại vị trí việc làm  

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, căn cứ để xác 

định phân loại vị trí việc làm gồm: 

- Phân loại theo khối lượng công việc 

+ Vị trí việc làm do một người đảm nhiệm; 

+ Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhiệm; 

+ Vị trí việc làm kiêm nhiệm. 

- Phân loại theo tính chất, nội dung công việc 

+ Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 

+ Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; 
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+ Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, gồm: 

hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và 

các  vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

+ Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ. 

II. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

1. Bước 1: Xác định rõ các lý do cần thiết và cơ sở pháp lý, để xây dựng đề 

án vị trí việc làm của đơn vị. (Chi tiết tại Chương I Đề án mẫu số 01) 

2. Bước 2: Thống kê thực trạng của đơn vị (Chi tiết tại Chương II Đề án 

mẫu số 01) 

- Khái quát về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. 

- Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của đơn vị. 

- Thống kê thực trạng về số lượng, chất lượng đội ngũ  viên chức và người 

lao động (tính đến thời điểm xây dựng đề án vị trí việc làm), gồm các nội dung: 

Trình độ, chuyên ngành được đào tạo; ngoại ngữ; tin học; giới tính; tuổi đời; hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức đang giữ; thâm niên công tác. (Thống kê theo 

của Phụ lục số 01 đính kèm) 

- Đánh giá thực trạng kết quả việc bố trí, sử dụng và thực hiện nhiệm vụ của 

đội ngũ viên chức và người lao động ở đơn vị. 

3. Bước 3: Xác định Danh mục vị trí, Bản mô tả công việc, Khung năng lực, 

chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp ứng với vị trí việc làm (Chi 

tiết tại Chương III Đề án mẫu số 01) 

3.1. Xây dựng danh mục vị trí việc làm: 

3.1.1. Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị 

 Thống kê những công việc có tính chất thường xuyên, liên tục, ổn định, lâu 

dài, lặp đi lặp lại có tính chu kỳ mà đơn vị thực hiện như:  

- Những công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu các tổ chức cấu thành của đơn vị sự nghiệp công lập do cơ 

quan có thẩm quyền quy định. 

- Những công việc thuộc về chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp 

của đơn vị. 

- Những công việc mang tính chuyên môn dùng chung: hành chính, tổng 

hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các công việc không 

thuộc nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị. 

- Những công việc hỗ trợ, phục vụ cho công việc nghề nghiệp chuyên ngành 

và công việc chuyên môn dùng chung. 

3.1.2. Phân loại vị trí việc làm 
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- Phân loại theo khối lượng công việc như sau: 

+ Vị trí việc làm do một người đảm nhận: là vị trí sử dụng thời gian 

hoàn thành đảm bảo bằng thời gian làm việc của 01 người/năm (1920 giờ làm việc 

theo quy định trừ đi các ngày nghỉ, lễ, tết trong năm); 

+ Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận: là vị trí sử dụng thời gian 

hoàn thành đảm bảo bằng thời gian làm việc theo quy định của nhiều hơn 01 

người/năm; 

+ Vị trí việc làm kiêm nhiệm: là vị trí chưa sử dụng hết thời gian làm việc  theo 

quy định của 01 người/năm, nên thực hiện kiêm nhiệm, không bố trí biên chế. 

- Phân loại theo tính chất, nội dung công việc như sau: 

+ Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 

+ Vị trí  việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: là vị trí việc làm thể 

hiện tính chất đặc thù theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị; 

+ Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: hành 

chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí 

việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị; 

+ Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: là vị trí phục vụ cho công việc nghề nghiệp 

chuyên ngành và công việc chuyên môn dùng chung.  

3.1.3. Xác định Danh mục vị trí việc làm 

 Sau khi phân nhóm công việc và phân loại vị trí việc làm, đơn vị xác định 

tên danh mục vị trí việc làm, cụ thể như sau: 

- Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: gồm 

Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng … 

- Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp chuyên 

ngành (chuyên môn): Vị trí …. 

- Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc chuyên môn dùng chung: Vị trí 

hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và 

các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

- Nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: Nhân viên kỹ thuật; Bảo vệ; Lái xe; phục vụ; … 

3.2. Xây dựng Bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm 

Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm đã được xác định, Mô tả về nội dung, 

quy trình, thủ tục và thời gian hoàn thành từng công  việc tại từng vị trí việc làm. 

Mô tả công việc của từng vị trí việc làm phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn 

vị và quy trình thực hiện nhiệm vụ đó theo quy định của pháp luật. 

3.3. Xây dựng khung năng lực của từng vị trí việc làm 
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Khung năng lực của từng vị trí việc làm được xây dựng căn cứ trên cơ sở 

yêu cầu thực hiện công việc, được phản ánh trên bản mô tả công việc tương ứng, 

gồm các năng lực và kỹ năng cần có để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Lưu ý: Các đơn vị căn cứ các Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí việc làm để xây dựng năng lực và các kỹ 

năng cho phù hợp. Tập trung vào tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng và 

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí việc làm. 

3.4. Xác định chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp 

tương ứng với từng vị trí việc làm 

Trên cơ sở khung năng lực được xác định đối với từng vị trí việc làm, đơn vị 

xác định tên chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp đảm bảo theo 

Khoản 1 Điều 28 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức bao gồm các nội dung sau: 

+ Tên của chức danh nghề nghiệp; 

+ Nhiệm vụ bao gồm những công việc cụ thể phải thực hiện có mức độ phức 

tạp phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp; 

+ Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; 

+ Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. 

Căn cứ vào mức độ phức tạp công việc của chức danh nghề nghiệp, các chức 

danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một lĩnh vực sự nghiệp được xếp hạng từ 

cao xuống thấp như sau: 

+ Chức danh nghề nghiệp hạng I; 

+ Chức danh nghề nghiệp hạng II; 

+ Chức danh nghề nghiệp hạng III; 

+ Chức danh nghề nghiệp hạng IV; 

+ Chức danh nghề nghiệp hạng V. 

4. Bước 4: Hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm sau khi thực hiện các bước trên, 

các đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm của đơn vị mình theo đề án mẫu kèm 

theo. (Đề án mẫu số 01 và Phụ lục số 01, 02 kèm theo Hướng dẫn này) 

C. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN VỊ 

TRÍ VIỆC LÀM 

I. CĂN CỨ ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Căn cứ Điều 8 Nghị định 106/2020/NĐ-CP, việc điều chỉnh vị trí việc làm, 

cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

được thực hiện trong các trường hợp sau: 
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- Đơn vị sự nghiệp công lập có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức hoặc có 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. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền. 

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM (Chi tiết tại 

Đề án mẫu số 02) 

1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý điều chỉnh đề án Vị trí việc làm  

2. Thực trạng của đơn vị  

- Khái quát về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.  

- Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của đơn vị. 

- Thống kê thực trạng về số lượng và chất lượng đội ngũ  viên chức và người 

lao động (tính đến thời điểm xây dựng đề án vị trí việc làm), gồm các nội dung: 

Trình độ, chuyên ngành được đào tạo; ngoại ngữ; tin học; giới tính; tuổi đời; hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức đang giữ; thâm niên công tác. (Thống kê theo 

của Phụ lục số 01 đính kèm) 

- Nêu thực trạng về việc quản lý và bố trí, sử dụng vị trí việc làm của đơn vị 

(theo Quyết định về vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành): 

danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm của đơn vị. 

- Đánh giá việc thực hiện vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp của đơn vị: Ưu điểm, nhược điểm. 

3. Thống kê nội dung điều chỉnh (Thống kê theo Phụ lục số 03 đính kèm) 

- Điều chỉnh danh mục vị trí việc làm: Nêu rõ lý do sửa đổi, bổ sung và dự 

kiến nội dung sửa đổi, bổ sung danh mục vị trí việc làm (nếu có). 

- Điều chỉnh Bản mô tả vị trí việc làm: Nếu rõ lý do sửa đổi, bổ sung và dự 

kiến nội dung sửa đổi, bổ sung mô tả công việc của từng vị trí việc làm (nếu có). 

- Điều chỉnh Khung năng lực vị trí việc làm: Nêu rõ lý do sửa đổi, bổ sung và 

dự kiến nội dung sửa đổi, bổ sung khung năng lực của từng vị trí việc làm (nếu có).  

- Điều chỉnh tên và hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí 

việc làm: Nêu rõ lý do sửa đổi, bổ sung và dự kiến nội dung sửa đổi, bổ sung tên 

chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp (nếu có). 

4. Kiến nghị, đề xuất 

Lưu ý: Đối với đơn vị đã có quyết định phê quyệt vị trí việc làm và cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp, nếu nội dung điều chỉnh ít thì xây dựng dự 

thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định cũ; nếu nội dung sửa đổi, bổ sung 
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nhiều thì có thể đề nghị ban hành Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp mới, thay thế Quyết định cũ. 

D. TRÌNH TỰ PHÊ DUYỆT, THÀNH PHẦN HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN 

THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

I. TRÌNH TỰ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI ĐƠN 

VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ 

CHI ĐẦU TƯ 

1. Bước 1: Đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm; xin ý kiến của các tổ 

chức, đơn vị có liên quan. 

2. Bước 2: Đơn vị tổ chức thẩm định và trình người đứng đầu đơn vị để 

trình Hội đồng quản lý thông qua. 

3. Bước 3: Người đứng đầu đơn vị quyết định phê duyệt vị trí việc làm và 

cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sau khi được Hội đồng 

quản lý thông qua. 

4. Bước 4: Đơn vị báo cáo kết quả phê duyệt vị trí việc làm cho cơ quan 

quản lý cấp trên trực tiếp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).  

II. TRÌNH TỰ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN  

1. Bước 1: Đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm; xin ý kiến của các tổ 

chức, đơn vị có liên quan. 

2. Bước 2: Đơn vị tổ chức thẩm định và trình người đứng đầu đơn vị quyết 

định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của 

đơn vị (Trường hợp đơn vị có Hội đồng quản lý thì người đứng đầu đơn vị phải 

trình Hội đồng quản lý thông qua). 

3. Bước 3: Người đứng đầu đơn vị quyết định phê duyệt vị trí việc làm và 

cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị.  

4. Bước 4: Đơn vị báo cáo kết quả xây dựng đề án vị trí việc làm cho cơ 

quan quản lý cấp trên trực tiếp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).   

III. TRÌNH TỰ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TỰ ĐẢM BẢO MỘT PHẦN CHI THƯỜNG XUYÊN 

VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO CHI 

THƯỜNG XUYÊN 

1. Trình tự phê duyệt 

Bước 1: Đơn vị xây dựng đề án vị trí việc làm của đơn vị mình và báo cáo 

cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp để báo cáo UBND tỉnh phê duyệt (qua Sở Nội vụ 

tổ chức thẩm định) theo quy định. 

Bước 2: Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh (hoặc qua 
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dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh) và tổ 

chức thẩm định Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Bước 3: Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi 

quản lý. 

Bước 4: UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Lưu ý: Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan đã được UBND 

tỉnh uỷ quyền phê duyệt quyết định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp thì đơn vị được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ thuộc cơ quan 

đó có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình cơ quan được uỷ 

quyền quyết định phê duyệt. 

2. Thời hạn thẩm định 

- Trong thời gian 40 ngày làm việc (đối với hồ sơ đề nghị thẩm định và phê 

duyệt lần đầu) kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. 

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

ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. 

3. Thành phần hồ sơ thẩm định  

- 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, phân bổ số lượng người làm việc của đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

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

- Dự thảo quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp (hoặc dự thảo quyết định điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu 

viên chức thep chức danh nghề nghiệp) và Phụ lục kèm theo. 

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ 

trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị 

rà soát về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm, cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực 

thuộc, xây dựng Đề án vị trí việc làm hoặc Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của đơn vị, 

trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn này. 

2. Hàng năm, các đơn vị thống kê tổng hợp, báo cáo vị trí việc làm, điều 

chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng 

người làm việc theo Phụ lục III và Phụ lục IV Nghị định 106/2020/NĐ-CP, báo 

cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

(qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/12.  
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Trên đây là hướng dẫn chi tiết của Sở Nội vụ về việc xây dựng đề án vị trí 

việc làm và điều chỉnh đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên 

địa bàn tỉnh Nam Định. Hướng dẫn này thay thế Mục II của Hướng dẫn số 

1582/HD-SNV của Sở Nội vụ ngày 29/7/2021. Trong quá trình thực hiện có phát 

sinh vướng mắc thì các đơn vị phản ánh 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; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Vụ Bản; 

- Lưu: VT, TCBM. HTH(02). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

Triệu Đức Hạnh 

 



ĐỀ ÁN MẪU SỐ 01 

(Kèm theo Hướng dẫn số     /HD-SNV ngày     /4/2022 của Sở Nội vụ) 

 

ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA ………(TÊN ĐƠN VỊ)……………. 

Phần I 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Nêu rõ các lý do cụ thể dẫn tới việc phải xây dựng đề án vị trí việc làm của 

cơ quan đơn vị theo quy định pháp luật. (căn cứ các quy định, cơ quan có thẩm 

quyền ban hành quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp và quy định chức năng, 

nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp. Để phục vụ cho việc 

quản lý, sử dụng, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng viên 

chức, người lao động có đủ tiêu chuẩn đảm đương công việc phù hợp với vị trí việc 

làm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động Để phục vụ 

cho việc tuyển dụng, sử dụng do đó việc xây dựng đề án vị trí việc làm là cần thiết) 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Văn bản pháp lý về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập 

2. Các văn bản pháp lý về việc điều chỉnh, tăng, giảm chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Các văn bản pháp lý liên quan đến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Văn bản quy định về chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức và số 

lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập,… 

Phần II 

THỰC TRẠNG CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

I. KHÁI QUÁT VỀ VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN  

1. Vị trí, chức năng: 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

3. Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập: (Chế 

độ làm việc/ Phạm vi hoạt động/ Tính đa dạng về lĩnh vực hoạt động/ tính chất, đặc 

điểm của hoạt động nghề nghiệp/ mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động/ mức độ 

hiện đại hoá công sở,…..)1 

                   
1a) Chế độ làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm chế độ làm việc 40 giờ một tuần, chế độ 

làm việc 24 giờ/24 giờ (theo giờ hành chính hoặc theo ca, kíp); 

b) Phạm vi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định trong phạm vi địa phương và 

phạm vi nhiều địa phương; 

c) Tính đa dạng về lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Hoạt động trong một 

ngành, nghề và hoạt động trong nhiều ngành, nghề; 
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4. Cơ chế tài chính của đơn vị: gồm ĐVSNCL do NSNN bảo đảm chi 

thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm 

chi thường xuyên, … 

II.  CƠ CẤU TỔ CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC  

1. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc: 

2. Viên chức và người lao động hiện có mặt:  

- Thống kê thực trạng về số lượng và chất lượng đội ngũ viên chức (kể cả 

những người hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật) tại thời điểm xây 

dựng đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, gồm các nội dung: 

Trình độ đào tạo; Chuyên ngành được đào tạo; Ngạch (hoặc chức danh nghề 

nghiệp) viên chức đang giữ;  

            (Thống kê theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo) 

- Đánh giá thực trạng việc đáp ứng yêu cầu công việc, bố trí, sử dụng và 

hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ viên chức và người lao động ở đơn vị sự 

nghiệp công lập. Nội dung đánh giá gồm: Đánh giá việc đáp ứng và sự phù hợp với 

yêu cầu, nhiệm vụ của đội ngũ viên chức và người lao động ở đơn vị sự nghiệp 

công lập;  Đánh giá việc bố trí, sử dụng và năng lực, hiệu quả công việc thực tế của 

từng viên chức theo nhiệm vụ đang đảm nhận. 

PHẦN III 

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ 

CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

I. THỐNG KÊ, PHÂN NHÓM CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG, 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐƠN VỊ  

 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị đã 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị thực hiện thống kê, 

phân nhóm công việc như sau: 

STT Nhóm công việc Công việc 

I. Nhóm lãnh đạo quản lý 

1 
Nhóm lãnh đạo đơn vị 

Cấp trưởng đơn vị SNCL 

 Cấp phó của người đứng đầu đơn vị SNCL 

2 Nhóm lãnh đạo cấp phòng trực Cấp trưởng phòng (cụ thể từng phòng) 

                                                         

d) Tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập; 

đ) Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; 

e) Mức độ hiện đại hóa công sở của đơn vị sự nghiệp công lập; 
g) Các yếu tố khác (nếu có). 
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thuộc 

Cấp phó phòng (cụ thể từng phòng) 

II. Nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp chuyên ngành 

1 
Nhóm công việc…… 

Công việc ….. 

 Công việc…… 

2 
Nhóm công việc….. 

Công việc…. 

 Công việc……. 

III. Nhóm công việc nghề nghiệp chuyên môn dùng chung 

1 Nhóm công việc hành chính 

tổng hợp 

Công việc…….. 

 Công việc……. 

2 
Nhóm công việc Tài chính 

Công việc…….. 

                              Công việc……… 

3 Nhóm công việc ….. Công việc…….. 

IV.  Nhóm công việc hỗ trợ phục vụ 

1 Nhóm công việc……. Công việc…….. 

II. XÁC ĐỊNH DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ 

VIỆC LÀM, KHUNG NĂNG LỰC TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

1. Danh mục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: 

a) Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng 

phòng …, Phó Trưởng phòng. 

b) Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: gắn với công việc 

hoạt động nghề nghiệp; 

c) Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (hành 

chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí 

việc làm không giữ CDNN chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập); 

d) Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: Lái xe, bảo vệ, phục vụ, nhân viên kỹ 

thuật, … 

2. Lập Biểu chi tiết danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm, 

khung năng lực từng vị trí việc làm và CDNN từng vị trí tại phụ lục số 02 kèm 

theo Đề án này 

* Lưu ý:  

(1) Mô tả công việc của từng vị trí việc làm 
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Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm được xác định, việc xây dựng bản mô tả 

công việc của từng vị trí việc làm được thực hiện như sau: 

a) Mô tả về nội dung, quy trình, thủ tục và thời gian hoàn thành từng công 

việc tại từng vị trí việc làm; 

b) Tại những vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành 

có cả việc thực hiện công việc thực thi, thừa hành thì phần mô tả về công việc thực 

thi, thừa hành được thực hiện như đối với vị trí việc làm gắn với công việc hoạt 

động nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

(2) Khung năng lực của từng vị trí việc làm: Khung năng lực của từng vị trí 

việc làm được xây dựng căn cứ trên cơ sở yêu cầu để thực hiện công việc, gồm 

trình độ đào tạo bồi dưỡng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực, kỹ năng 

khác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

(3) Xác định chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp ứng với 

vị trí việc làm và số lượng người làm việc: 

- Từ danh mục vị trí việc làm, căn cứ vào các yếu tố: Lĩnh vực hoạt động, 

Khung năng lực, Vị trí, quy mô, phạm vi hoạt động và đối tượng phục vụ của đơn 

vị sự nghiệp công lập, Quy định về hạng cao nhất của chức danh nghề nghiệp của 

đơn vị sự nghiệp công lập. Từ đó, việc xác định chức danh nghề nghiệp, hạng của 

chức danh nghề nghiệp ứng với vị trí việc làm và số lượng người làm việc. 

II. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

1. Căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo quy 

định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP gồm: Danh mục vị trí việc 

làm, Mức độ phức tạo của công việc của vị trí việc làm; Tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm. 

2. Xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị như sau: 

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng I hoặc tương đương 

(nếu có) …., ….% tổng số; 

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương 

(nếu có) …., ….% tổng số; 

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương 

đương (nếu có) …., ….% tổng số; 

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tương 

đương (nếu có) …., ….% tổng số; 

- Chức danh khác: …., …% tổng số. 

PHẦN IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (NẾU CÓ) 

Đề án trình bày những kiến nghị, đề xuất (nếu có) liên quan đến xác định vị 

trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp. 
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Thủ trưởng đơn vị xây dựng Đề án 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

PHỤ LỤC KÈM THEO ĐỀ ÁN 
 

1. Quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Văn bản phân bổ số lượng người làm việc. 

3. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng thuộc 

ĐVSNCL. 

4. Các văn bản có liên quan và biểu phụ lục xác định vị trí việc làm, cơ cấu 

viên chức, số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập. 
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 ĐỀ ÁN MẪU SỐ 02 

(Kèm theo Hướng dẫn số     /HD-SNV ngày     /4/2022 của Sở Nội vụ) 

 

ĐỀ ÁN  ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA…(TÊN ĐƠN VỊ)…… 

Phần I 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 

 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN 

Nêu rõ các lý do cụ thể dẫn tới việc phải điều chỉnh đề án vị trí việc làm của 

cơ quan đơn vị theo quy định pháp luật. (Ví dụ: Trên cơ sở các căn cứ pháp lý đơn 

vị được tổ chức lại hoặc thay đổi về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức,….=> Từ những lý do trên, đề án của đơn vị cần được điều chỉnh cho phù 

hợp với quy định)   

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Văn bản pháp lý về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập 

2. Các văn bản pháp lý về việc điều chỉnh, tăng, giảm chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Các văn bản pháp lý liên quan đến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Văn bản quy định về chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức và số 

lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập,… 

Phần II 

THỰC TRẠNG CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

I. KHÁI QUÁT VỀ VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN 

VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA ĐƠN VỊ 

1. Vị trí, chức năng: 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

3. Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập: (Chế 

độ làm việc/ Phạm vi hoạt động/ Tính đa dạng về lĩnh vực hoạt động/ tính chất, đặc 
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điểm của hoạt động nghề nghiệp/ mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động/ mức độ 

hiện đại hoá công sở,…..)2 

4. Cơ chế tài chính của đơn vị: gồm ĐVSNCL do NSNN bảo đảm chi 

thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm 

chi thường xuyên, … 

5. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc: 

6. Viên chức và người lao động hiện có mặt:  

- Thống kê thực trạng về số lượng và chất lượng đội ngũ viên chức (kể cả 

những người hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật) tại thời điểm xây 

dựng đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, gồm các nội dung: 

Trình độ đào tạo; Chuyên ngành được đào tạo; Ngạch (hoặc chức danh nghề 

nghiệp) viên chức đang giữ;  

(Thống kê theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Đề án này) 

- Đánh giá thực trạng việc bố trí, sử dụng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ 

của đội ngũ viên chức và người lao động ở đơn vị sự nghiệp công lập. Nội dung 

đánh giá gồm: Đánh giá việc đáp ứng và sự phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đội 

ngũ viên chức và người lao động ở đơn vị sự nghiệp công lập;  Đánh giá việc bố 

trí, sử dụng và năng lực, hiệu quả công việc thực tế của từng viên chức theo nhiệm 

vụ đang đảm nhận. 

II. VIỆC THỰC HIỆN VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC 

THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐƠN VỊ  

1. Nêu rõ Danh mục vị trí việc làm, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm của đơn vị đã được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Tên vị trí việc Số lượng Ngạch, CDNN Khung năng 

lực của từng 

Số lượng 

người làm 

Số có mặt thực 

tế đến thời điểm 

                   
2a) Chế độ làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm chế độ làm việc 40 giờ một tuần, chế độ 

làm việc 24 giờ/24 giờ (theo giờ hành chính hoặc theo ca, kíp); 

b) Phạm vi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định trong phạm vi địa phương và 

phạm vi nhiều địa phương; 

c) Tính đa dạng về lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Hoạt động trong một 

ngành, nghề và hoạt động trong nhiều ngành, nghề; 

d) Tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập; 

đ) Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; 

e) Mức độ hiện đại hóa công sở của đơn vị sự nghiệp công lập; 
g) Các yếu tố khác (nếu có). 
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làm VTVL tối thiểu VTVL việc của từng 

VTVL 

xây dựng ĐA 

điều chỉnh 

VTVL 

      

      

      

      

2. Đánh giá về việc thực hiện vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo CDNN 

hiện tại tại cơ quan đơn vị: Ưu điểm, vướng mắc. 

                             PHẦN III 

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỦA ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

I. ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

- Liệt kê dự kiến những vị trí việc làm dự kiến sửa đổi, bổ sung; lý do sửa 

đổi, bổ sung 

II. ĐIỂU CHỈNH BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

 - Liệt kê dự kiến sửa đổi ,bổ sung; lý do sửa đổi bổ sung nội dung mô tả vị 

trí việc làm của từng vị trí việc làm. 

III. ĐIỀU CHỈNH KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

- Liệt kê dự kiến sửa đổi bổi sung; lý do sửa đổi, bổ sung khung năng lực 

của từng vị trí việc làm. 

IV. ĐIỀU CHỈNH TÊN VÀ HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

- Liệt kê dự kiến sửa đổi bổ sung; lý do, sửa đổi bổ sung tên chức danh 

nghề nghiệp hoặc hạng chức danh nghề nghiệp. 

(Thống kê các nội dung cần điều chỉnh của đề án vị trí việc làm theo phụ 

lục số 03 kèm theo)   

                        PHẦN IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (NẾU CÓ)  

 

                                                                         Thủ trưởng đơn vị 

                               (đóng dấu và ký tên) 
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PHỤ LỤC KÈM THEO ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM 
 

1. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của đơn vị sự nghiệp công lập.  

2. Văn bản phân bổ số lượng người làm việc. 

3. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng thuộc 

ĐVSNCL. 

4. Các văn bản có liên quan và biểu phụ lục xác định vị trí việc làm, cơ cấu 

viên chức, số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập. 

 

 
 



PHỤ LỤC SÔ 01
THỐNG KÊ THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ

( Kèm theo Hướng dẫn số ………/HD-SNV ngày      /4/2022 của Sở Nội vụ)

STT Họ và tên Chức vụ, chức
danh Đơn vị công tác Trình độ

chuyên môn Chuyên ngành

Chức danh nghề nghiệp hiện giữ Viên chức và người lao động
hiện có mặt

Tên CDNN Mã số Hệ số lương
hiện hưởng Viên chức Lao động hợp

đồng

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Nhóm lãnh đạo quản lý

1 Giám đốc Đại học
Công nghệ
thông tin

Phó giám đốc
II. Nhóm VIVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành

III. Nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung
Kế toán
Văn thư

IV. Nhóm VTVL hỗ trợ phục vụ
Bảo vệ
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PHỤ LỤC SỐ 02
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA ĐƠN VỊ ….

( Kèm theo Hướng dẫn số ………/HD-SNV ngày      /4/2022 của Sở Nội vụ)

STT Tên VTVL Đơn vị thực hiện Mô tả VTVL KHUNG NĂNG LỰC CỦA
TỪNG VỊ TRÍ

Ngạch, Chức danh nghề nghiệp tương
ứng với từng VTVL

Số
lượng
vị trí

Số
lượng
người

làm việc
(được
giao
hoặc
phê

duyệt)

Viên chức và
người lao động

hiện có mặt

Tên chức
danh
nghề

nghiệp tối
thiểu

Mã số/
mã

ngạch

Tên
Chức
danh
nghề

nghiệp
Tối đa

Mã số/
mã

ngạch

Viên
chức

Lao động
hợp đồng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. Nhóm Vị trí việc làm lãnh đạo quản lý

1 Giám đốc

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Chuyên
viên 01.003

Chuyên
viên
chính 01.002 1 1 1

Trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ
Năng lực
Kỹ năng

2 Phó Giám đốc

3
Trưởng phòng hoặc
tương đương

Phòng …

Phòng …

4
Phó Trưởng phòng
hoặc tương đương

Phòng …

Phòng ….
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…… …..
II. Nhóm Vị trí việc làm CDNN chuyên ngành

1  Vị trí việc làm…. Phòng ….
2 Vị trí việc làm … Phòng ….
3 Vị trí việc làm … Phòng…….

III. Nhóm Vị trí Việc làm CDNN Chuyên môn dùng chung
1 Hành chính tổng hợp Phòng……

2 Quản trị văn phòng Phòng……

3 Tổ chức cán bộ Phòng……

4 Kế hoạch Tài chính Phòng……

5 Kế toán Phòng……
6 Thủ quỹ Phòng……
7 Văn thư Phòng……

8

Các VTVL không giữ
chức danh nghề
nghiệp chuyên ngành
của ĐVSN khác ….

Phòng……

IV. Nhóm Vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ 
1 Lái xe
2 Phục vụ
3 Bảo vệ
4 Nhân viên kỹ thuật …
5 Khác

TỔNG

4
Phó Trưởng phòng
hoặc tương đương

Phòng ….
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                                                                                             PHỤ LỤC SỐ 03
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM

( Kèm theo Hướng dẫn số ………/HD-SNV ngày      /4/2022 của Sở Nội vụ)

STT
Nội dung được quy định tại

 Quyết định phê duyệt VTVL cũ  Nội dung sửa đổi bổ sung Lý do, sửa đổi bổ sung 
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MẪU SỐ 01: ÁP DỤNG CHO ĐVSNCL THUỘC THẨM QUYỀN 

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT QUYẾT ĐỊNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /QĐ-UBND                Nam Định, ngày    tháng     năm 2022 
                 (Dự thảo) 

 

QUYẾTĐỊNH 

Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp của…………………… 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơnvị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định, Thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền 

hạn … của đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở …… tại Tờ trình số    /TTr-   ngày   /  

/2022, Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số      /TTr-SNV ngày    /    /2022 về 

việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 

của………….. 
 

QUYẾTĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp của  ……….., như sau: 

1. Tổng số vị trí việc làm:     vị trí. Trong đó: 

- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý:     vị trí; 

- Vị trí việc làm chứ danh nghề nghiệp chuyên ngành:    vị trí; 

- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung:     vị trí; 

- Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ:        vị trí. 

2. Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của 

từng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của 

……….  được quy định chi tiết tại Phụ lục đính kèm Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở …… có trách nhiệm: 

- Chỉ đạo (tên đơn vị ……) thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý 

viên chức và người lao động theo đúng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo 
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chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt. 

- Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét điều chỉnh danh mục vị 

trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm khi đơn vị 

sự nghiệp có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; 

đơn vị được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc có 

thay đổi về mực 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. (Thủ trường  đơn vị…..) có trách nhiệm: 

- Quy định cụ thể sản phẩm đầu ra, kết quả sản phẩm đầu ra của từng vị 

tríviệc làm để làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng đối với viên 

chức và người lao động hàng năm. 

Điều3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định 

số       /QĐ-UBND ngày     /   /   của UBND tỉnh Nam Định  về việc phê duyệt 

danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc 

làm của …. (nếu có). 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc 

Sở……, Thủ trường  đơn vị…...; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ (để báo cáo); 

- Như Điều 4; 

- Lưu:VP1,VP8. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

 

 
 

  



MẪU SỐ 02: ÁP DỤNG CHO ĐVSNCL KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN 

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT QUYẾT ĐỊNH (ĐVSNCL TỰ BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN 

VÀ CHI ĐẦU TƯ VÀ ĐVSNCL TỰ BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN) 

 

ĐƠN VỊ ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

            Số:      /QĐ- Nam Định, ngày     tháng    năm2022 
     (Dự thảo) 

 

QUYẾTĐỊNH 

Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh  

nghề nghiệp của…………………… 

 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP …. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy 

định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 về Ban hành 

Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên 

mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước 

và doanh nghiệp có vốn góp Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số………………………về việc thành lập ……………….. 

Căn cứ Quyết định số……………………….ban hành quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của…………………….. 

Theo đề nghị của……………………………về việc phê duyệt vị trí việc làm 

và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của……………………… 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức chức danh nghề 

nghiệp của  ……….., như sau: 

1. Tổng số vị trí việc làm:     vị trí. Trong đó: 

- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý:     vị trí; 

- Vị trí việc làm chứ danh nghề nghiệp chuyên ngành:    vị trí; 

- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung:     vị trí; 

- Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ:        vị trí. 

2. Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí 



việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của ………. được quy 

định chi tiết tại Phụ lục đính kèm Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Đơn vị … có trách nhiệm thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức, người lao động theo đúng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt tại Quyết định này. 

2. Hằng năm, đơn vị … có trách nhiệm thống kê, tổng hợp VTVL, cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của đơn vị, 

báo cáo …. (cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp). 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định …(nếu có). 

Điều 4.Trưởng các phòng …, Viên chức và người lao động thuộc … chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Nội vụ (để báo cáo);  

- Sở … (để báo cáo); 

- Như Điều 4; 
- Lưu. 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ 

THẨM QUYỀN 

 

 

 
 

 


