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Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 

của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy 

định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và Thông tư số 05/2013/TT-

BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 2066/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê 

duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh 

Quảng Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về thông qua Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021 và giao biên 

chế công chức, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

tỉnh năm 2018; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1405/TTr-SNV ngày 

23/8/2018, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của 

UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam, với những nội dung 

chính như sau:  

1. Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tối thiểu 

(Chi tiết theo Mục I của phụ lục kèm theo) 

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố  

(Chi tiết theo Mục II của phụ lục kèm theo) 

3. Biên chế công chức, số lượng người làm việc  

(Chi tiết theo Mục III của phụ lục kèm theo) 
 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm: 

- Hoàn chỉnh, triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch 

công chức của đơn vị theo những nội dung được phê duyệt; chủ động xây dựng 

kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí công chức, 

người lao động phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để từng bước chuẩn 
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hóa đội ngũ cán bộ, công chức của UBND các huyện, thị xã, thành phố theo vị 

trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, khung năng lực của từng vị trí việc làm; 

xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế của đơn vị từng năm đảm bảo thực hiện 

tinh giản biên chế đến năm 2021 theo quy định. 

- Tuỳ theo tình hình thực tế và yêu cầu tham mưu quản lý nhà nước, để tinh 

gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố xây dựng Phương án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn trình 

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Trong quá trình thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 

gắn với lộ trình tinh giản biên chế, nếu có phát sinh báo cáo gửi Sở Nội vụ tham 

mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung. 
  

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức gắn với lộ trình tinh giản 

biên chế của UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định hiện hành. 
 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ (b/c); 

- TT TU, HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, NC. 
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