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Thực hiện Công văn số 2434/SNV-TCBC&TCPCP ngày 28 tháng 12 

năm 2021 của Sở Nội vụ về việc thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người 

làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-

CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ; đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức 

bộ máy theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ 

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập làm cơ 

sở xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí sử dụng số lượng người làm việc 

theo vị trí việc làm đảm bảo phù hợp với cơ cấu ngạch viên chức, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp theo quy định. 

 1. Thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm. 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên xây 

dựng Đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 - Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên 

phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức 

báo cáo về Sở Y tế theo quy định. 

 2. Hồ sơ đề nghị thẩm định Đề án vị trí việc làm. 

 - Tờ trình đề nghị thẩm định Đề án vị trí việc làm. 

 - Đề án vị trí việc làm. 

 - Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của đơn vị. 



3. Thời gian thực hiện. 

Chậm nhất ngày 31/3/2021 các đơn vị phải hoàn chỉnh Đề án vị trí việc 

làm theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và gửi về Sở Y tế thông 

qua phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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