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Bình Thuận, ngày  10  tháng  12  năm 2020  

 

V/v bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương đối với 

viên chức trong đơn vị sự 

nghiệp công lập 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.  
 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, 

Căn cứ các Thông tư liên tịch của Bộ quản lý chuyên ngành quy định 

về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập1, 

Để thực hiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 

với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là ĐVSNCL) 

theo đúng quy định,   

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố có trách nhiệm:   

a) Chỉ đạo Thủ trưởng các ĐVSNCL trực thuộc rà soát vị trí việc làm, 

chức trách hiện đảm nhiệm, trình độ chuyên môn và tiêu chuẩn nghiệp vụ đối 

với viên chức của đơn vị, lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương đối với viên chức của đơn vị. 

b) Lập hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng I, hạng II và xếp 

lương đối với viên chức, hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch 

UBND tỉnh, gửi Sở Nội vụ thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét, quyết định. 

c) Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng III, hạng IV và 

xếp lương đối với viên chức của ĐVSNCL tự đảm bảo một phần chi thường 

xuyên và ĐVSNCL do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực 

thuộc. 

                                           
1Trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa thể thao, thông tin và truyền thông, lao động thương 

binh và xã hội, giáo dục nghề nghiệp, tài nguyên và môi trường, tư pháp, khoa học và công nghệ, nông 

nghiệp và PTNT, văn thư lưu trữ…   
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d) Phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng III, 

hạng IV và xếp lương đối với viên chức của ĐVSNCL tự đảm bảo chi thường 

xuyên; viên chức của ĐVSNCL tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư 

trực thuộc trước khi Thủ trưởng đơn vị ban hành quyết định bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương. 

đ) Báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 

với viên chức thuộc phạm vi quản lý cho Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp, 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Trung ương theo quy định. 

2. Thủ trưởng các ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát vị trí việc làm, chức trách hiện 

đảm nhiệm, trình độ chuyên môn và tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với viên chức 

của đơn vị, lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 

với viên chức của đơn vị.  

b) Lập hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng I, hạng II và xếp 

lương đối với viên chức, hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch 

UBND tỉnh, gửi Sở Nội vụ thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét, quyết định.  

c) Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng III, hạng IV và 

xếp lương đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

d) Báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 

với viên chức thuộc phạm vi quản lý cho Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp, 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Trung ương theo quy định. 

3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm: 

a) Thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp hạng I và xếp lương đối với viên chức; quyết định bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.  

b) Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng II và xếp lương 

đối với viên chức.  

c) Theo dõi, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức; tổng hợp kết 

quả thực hiện, báo cáo theo quy định. 

4. Về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

viên chức và cách xếp lương: thực hiện theo quy định tại các Thông tư liên 

tịch của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành. 
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5. Thời gian thực hiện: hoàn thành việc bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương đối với viên chức trong các ĐVSNCL trước ngày 

30/4/2021.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (qua 

Sở Nội vụ) để xem xét, hướng dẫn./. 

Nơi nhận:                         
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố; 
- Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Linh, Phú Quý;  
- Lưu: VT, HCTC, NCKSTTHC, SNV (Phụng.03). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Tuấn Phong 
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