
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:           /UBND-KGVX 
 

V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng 

dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp 

vụ chuyên ngành khoa học và công 

nghệ và định mức biên chế công 

chức trong cơ quan, tổ chức thuộc 

ngành khoa học và công nghệ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 

Thực hiện Công văn số 3910/BKHCN-TCCB ngày 24 tháng 12 năm 2020 

của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí 

việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ và định 

mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành khoa học và công 

nghệ (dự thảo Thông tư); sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cơ 

bản nhất trí với bố cục và nội dung của dự thảo Thông tư và có một số ý kiến 

như sau: 

1. Đề nghị xem xét, quy định cụ thể định mức biên chế đối với từng vị trí 

việc làm cho phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 19 Nghị định số 

62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế 

công chức1.  

2. Đề nghị xem xét, bổ sung một điều hướng dẫn cụ thể về việc đề nghị 

điều chỉnh vị trí việc làm để cụ thể hóa nội dung quy định tại Điều 9 Nghị định 

số 62/2020/NĐ-CP. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng gửi Bộ Khoa học và Công nghệ 

xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&CN, NV, TP, TC; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KGVX, THNC, TT THCB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 

 

 

                   
1 Khoản 2 Điều 19 quy định: “…ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ 

chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương, định mức biên chế công chức…” 
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