
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /VP-THNC Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Bản mô tả 

công việc và khung năng lực vị trí việc 

làm các Sở, Ban, ngành năm 2020 

  

Kính gửi: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh. 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 244/BC-SNV ngày 22/7/2020 của Sở Nội vụ 

về kết quả thực hiện xây dựng Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc 

làm các Sở, Ban, ngành năm 2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ Quyết định của UBND tỉnh đã phê 

duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của cơ quan mình 

và các quy định hiện hành chủ động tổ chức thực hiện: Quản lý, sử dụng công 

chức theo Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đã được phê 

duyệt; xác định số lượng biên chế công chức và hợp đồng theo quy định tại Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho từng vị trí việc 

làm, đảm bảo không vượt số lượng được UBND tỉnh giao; điều chỉnh biên chế 

của từng vị trí việc làm theo lộ trình tinh giản biên chế hàng năm; có kế hoạch, 

lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, 

trình độ chuyên môn, tiến tới chuẩn hóa đội ngũ công chức theo vị trí việc làm. 

Trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về những 

khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quản lý, sử dụng công 

chức theo vị trí việc làm. 

2. Giao Sở Nội vụ: theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, bố 

trí, sử dụng công chức hành chính trong các cơ quan, đơn vị; chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai thực 

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

làm và biên chế công chức (thay thế Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 

22/4/2013 của Chính phủ) và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung 

ương; tiếp tục nghiên cứu tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt vị trí 

việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (ngay sau khi có 

Nghị định mới thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính 

phủ về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập). 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

 các Phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, HTNC(HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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