
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NỘI VỤ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /SNV-TCBM 

V/v tạm xếp hạng và phụ cấp chức 

vụ đối với lãnh đạo các ĐVSNCL 

thuộc UBND cấp huyện 

Nam Định, ngày     tháng   năm 2022 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Kế hoạch số 73/KH-

UBND ngày 16/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định về việc sáp nhập, 

hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND các huyện, thành phố gồm: 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao. Tuy nhiên, từ khi thực 

hiện sáp nhập, hợp nhất đến nay, do là mô hình tổ chức mới và chưa có văn bản 

của các Bộ chuyên ngành hướng dẫn về xếp hạng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo 

quản lý các đơn vị sự nghiệp nên việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp này chưa 

được thực hiện và hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị thuộc UBND các 

huyện, thành phố chưa thống nhất. 

Để thực hiện thống nhất chung toàn tỉnh và trong thời gian chờ Văn bản 

hướng dẫn mới của các Bộ chuyên ngành, Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các huyện, 

thành phố xếp hạng hoặc tạm xếp hạng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị sự 

nghiệp thuộc UBND huyện, thành phố, cụ thể như sau: 

1. Đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Trung tâm GDNN-GDTX là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện được thành 

lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề 

theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-

BNV ngày 19/10/2015 của liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ. Trước thời điểm sáp nhập, việc xếp hạng và phụ cấp 

chức vụ đối với lãnh đạo Trung tâm GDTX được thực hiện theo hướng dẫn tại 

Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008 1, theo đó hệ số phụ cấp chức vụ 

của Giám đốc Trung tâm từ 0,45 đến 0,7 và Phó Giám đốc từ 0,3 đến 0,5 (phụ 

thuộc vào mức độ xếp hạng Trung tâm GDTX); Phụ cấp chức vụ lãnh đạo của 

Trung tâm dạy nghề được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2007/TT-

BLĐTBXH ngày 30/8/2007 2, trong đó hệ số phụ cấp chức vụ của Giám đốc Trung 

                   
1 Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xếp hạng và 

thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo TTGDTX. 
2 Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn xếp 

hạng các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập 
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tâm từ 0,5 đến 0,6, Phó Giám đốc từ 0,3 đến 0,4 (phụ thuộc vào mức độ xếp hạng 

Trung tâm dạy nghề). 

Sau khi các Trung tâm được sáp nhập thành Trung tâm GDNN-GDTX, chức 

năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của lãnh đạo Trung tâm nhiều hơn (được tích hợp 

chức năng, nhiệm vụ của 02 Trung tâm trước khi sáp nhập). Do đó, để bảo vệ 

quyền lợi cũng như chế độ phụ cấp đối với lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX, Sở 

Nội vụ đề nghị UBND các huyện tạm thời vận dụng xếp hạng và phụ cấp chức vụ 

lãnh đạo đối với Trung tâm GDNN-GDTX theo hướng dẫn tại Thông tư số 

48/2008/TT-BGDĐT, đảm bảo không thấp hơn phụ cấp chức vụ lãnh đạo của 

Trung tâm GDTX, Trung tâm Dạy nghề cũ trước khi sáp nhập, đến khi có hướng 

dẫn mới của Bộ chuyên ngành về xếp hạng và phụ cấp lãnh đạo đối với Trung tâm 

GDNN-GDTX cấp huyện. 

2. Đối với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện được 

thành lập trên cơ sở sáp nhập Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi 

và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông thuộc 

UBND cấp huyện theo Nghị quyết số 19-NQ/TW. 

Tại mục 5, Điều 4, Chương II và Phụ lục 4 của Thông tư liên tịch số 

79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 14/02/2009 3 quy định: “Các Trạm, Trại, 

Trung tâm: bảo vệ thực vật, bảo vệ động vật, thú y, nhân giống hoặc thực nghiệm 

cây trồng vật nuôi, thủy sản: xếp hạng hai, hạng ba (phụ lục 4)”. Trong đó hạng II 

từ 70 điểm trở lên, hạng III dưới 70 điểm. Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo 

hạng của đơn vị tại Điều 5 như sau: Người đứng đầu đơn vị: hạng 2 - hệ số 0,7, 

hạng 3 - hệ số 0,6; Cấp phó của người đứng đầu đơn vị: Hạng 2 - hệ số 0,5, Hạng 3 

- hệ số 0,4. 

Do vậy, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Bộ chuyên ngành về xếp hạng 

đối với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện, đề nghị UBND các huyện, 

thành phố áp dụng quy định tại Thông tư liên tịch số 79/2009/TTLT-BNNPTNT-

BNV để xếp hạng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp cấp huyện đến khi có hướng dẫn mới của Bộ chuyên ngành về xếp hạng và 

phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Trung tâm hoặc đến khi có quyết định của 

UBND tỉnh về tổ chức bộ máy của Trung tâm theo quy định tại Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP. 

3. Đối với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện 

                   
3 Thông tư liên tịch số 79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ 

hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 
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Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập cấp 

huyện được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hoá – thể thao và Đài 

Phát thanh huyện. 

Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin 
4 quy định hạng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ 

công lập hoạt động văn hoá - thông tin như sau: 

- Báo, tạp chí, đài phát thanh truyền hình và đài truyền thanh quận, huyện, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là 

báo, đài) có bốn hạng gồm: hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV. Trong đó, hạng IV 

gồm Đài Truyền thanh cấp huyện. Đài truyền thanh cấp huyện hưởng hệ số phụ 

cấp chức vụ lãnh đạo bằng Trung tâm Văn hoá – thông tin cùng cấp. 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin có bốn hạng gồm: hạng I, II, III, IV. Trong 

đó Hạng IV gồm Trung tâm văn hóa - thông tin quận, huyện, thị xã còn lại. Hệ số 

phụ cấp chức vụ lãnh đạo Trung tâm văn hóa - thông tin là Giám đốc 0,3 và Phó 

Giám đốc 0,2. 

Do vậy đối với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, thể thao cấp huyện tiếp tục xếp 

hạng và phụ cấp lãnh đạo theo quy định tại Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 

10/8/2006 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Lưu ý: Các phòng, ban, tổ, … và các tổ chức cấu thành khác (sau đây gọi 

chung là phòng) thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa- Thông tin phải đáp ứng các 

tiêu chí theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 5. 

Nếu không đáp ứng các tiêu chí trên, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng Đề 

án sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các phòng, tổ thuộc đơn vị theo đúng quy định 

của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. 

4. Về thẩm quyền xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện 

Thẩm quyền xếp hạng các ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện thực hiện theo quy 

định tại khoản 2 Điều 11 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của 

UBND tỉnh Nam Định ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công 

chức, viên chức và giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các 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 của Nhà nước thuộc tỉnh Nam 

Định. 

                   
4 Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/20064 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn phân hạng và 

thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa -thông 

tin 
5 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. 
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Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ về xếp hạng và chế độ phụ cấp chức vụ 

lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND các huyện, thành phố, đề nghị 

UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng quy định 

pháp luật. Kết quả triển khai xếp hạng ĐVSN CL được báo cáo về UBND tỉnh 

(qua Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng 

mắc, đề nghị UBND các huyện, thành phố phản ánh về Sở Nội vụ (qua phòng Tổ 

chức Bộ máy) để được hướng dẫn, giải đáp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Phòng CCVC, Thanh tra Sở; 

- Phòng Nội vụ các huyện, TP Nam Định; 

- Ban Tổ chức - Nội vụ Vụ Bản; 

- Lưu: VT, TCBM. (HTC 2b) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Hạnh 
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