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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/vxây dựng Đề án vị trí việc làm theo
Nghị định số 106/2020/NĐ-CP

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở
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 đơn vị sự nghiệp công lập;
Thực hiện Công văn số 1609/SNV-TCBC ngày 06/10/2020 của Sở Nội vụ về việc
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về
vị trí việc làm và biên chế.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sởxây dựng Đề án vị trí
việc làm gắn với xác định số lượng người làm việc, theo các nội dung sau:
Nghiên cứu, triển khai đúng theo yêu cầu về quy trình, trình tự, biểu mẫu, tiến độ
báo cáo; chất lượng nội dung đề án và thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định vị trí việc làm
theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 106/2020/NĐ-CP để trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt cho từng đơn vị, làm căn cứ sử dụng lâu dài, thường xuyên
vào công tác sử dụng, đào tạo, sắp xếp lại nhân lực phù hợp công việc, trong phạm vi
biên chế được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện tinh giản biên chế hàng năm.
Tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (gồm cả các đơn vị chưa tự chủ và
đã được giao tự chủ ở các mức độ khác nhau) đều phải xây dựng Đề án vị trí việc làm,
báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Nghị định số 106/2000/NĐ-CP.
Nội dung từng đề án phải tách riêng các loại vị trí việc làm, có bản mô tả công
việc từng vị trí việc làm, xác định khung năng lực và các ngành nghề phù hợp nhất với
từng vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, xác định cơ cấu viên chức; báo cáo chi tiết
số liệu theo đúng biểu mẫu quy định.
Khi xác định số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi
thường xuyên phải tách riêng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà
nước và số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp (vì sau này cơ
quan có thẩm quyền sẽ quyết định phê duyệt riêng hàng năm để đơn vị sự nghiệp được
phép ký hợp đồng lao động theo đúng quy định).
Các đơn vị gửi Đề án vị trí việc làm và các biểu mẫu về Sở Giáo dục và Đào trước
ngày 30/12/2020. Đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email:
phongtccb.sogialai@moet.edu.vn.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo đúng
thời gian quy định./.
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