
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 294 /HD-SNV Lạng Sơn, ngày 18  tháng 12  năm 2018 
 

  
HƯỚNG DẪN 

Xây dựng Đề án vị trí việc làm, quyết định vị trí việc làm, 
 số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp  

đối với đơn vị sự nghiệp công lập 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 
1057/UBND-NC ngày 29/10/2018 về việc Đề án vị trí việc làm đối với các đơn 
vị sự nghiệp công lập; để có cơ sở cho người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp 
quyết định vị trí việc làm hoặc xây dựng Đề án vị trí việc làm báo cáo cơ quan 
có thẩm quyền quản lý trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định vị trí việc làm và 
số lượng người làm việc, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung cụ thể sau đây: 

1. Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư 
và đơn vị sự nghiệp bảo đảm chi thường xuyên 

1.1. Người đứng đầu đơn vị chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng Đề án 
vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 
của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và 
Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực 
hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về 
vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

1.2. Trên cơ sở hồ sơ Đề án (theo Điều 10, Nghị định số 41/2012/NĐ-CP 
ngày 08/5/2012), người đứng đầu căn cứ danh mục vị trí việc làm cần thiết, mô 
tả công việc của từng vị trí (khối lượng công việc, sản phẩm thực hiện…), khung 
năng lực của từng vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp (cấp độ thể hiện 
trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức) quyết định số lượng 
người làm việc ứng với danh mục vị trí việc làm và hạng chức danh nghề 
nghiệp. Ngoài ra việc quyết định số lượng người làm việc cần phải căn cứ vào 
tình hình hoạt động thực tiễn của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao và 
phải đảm bảo được thu nhập và thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao 
động trong đơn vị. 

1.3. Người đứng đầu quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của đơn 
vị, gửi về Sở Nội vụ 01 bộ hồ sơ (trước ngày 20/01/2019) để tổng hợp, theo dõi, 
báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ 
hoặc một phần chi thường xuyên có sắp xếp lại tổ chức bộ máy, điều chỉnh, 
bổ sung chức năng, nhiệm vụ 

2.1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây 
dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 41/2012/NĐ-



CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự 
nghiệp công lập trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định. 

2.2. Khi xây dựng đề án vị trí việc làm, ngoài những nội dung đã được 
quy định về danh mục vị trí việc làm cần thiết, mô tả công việc của từng vị trí, 
khung năng lực của từng vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp, người 
đứng đầu  đơn vị sự nghiệp phải căn cứ  quy định về tinh giản biên chế theo lộ 
trình và sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền trên tinh thần Nghị 
quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 
tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị 
quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập để xác định số 
lượng người làm việc phù hợp với tình hình thực tiễn trong đề án vị trí việc làm 
của đơn vị. 

2.3. Hồ sơ trình phê duyệt vị trí việc làm thực hiện theo quy định tại Điều 
10, Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị 
trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn 
vị sự nghiệp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm gửi về Sở 
Nội vụ trước ngày 20/01/2019 để tổng hợp, thẩm định, trình Chủ tịch UBND 
tỉnh quyết định. 

Có các biểu mẫu xây dựng đề án được quy định tại  
Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ  gửi kèm. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị 
các cơ quan, đơn vị liên hệ với Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính 
phủ, Sở Nội vụ để trao đổi, thống nhất thực hiện (điện thoại: 025 3812 623 hoặc 
025 3815 688)./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành,  
ĐVNS trực thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở NV; 
- Phòng NV các huyện, thành phố; 
- Các phòng, Tổ chức trực thuộc,  
- Website Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, TCBC&TCPCP (2b); 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Quốc Khánh 
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