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UY BAN NHAN DAN TINH QUANG NAM
u utt To chrc chInh quyên dja phrcing ngày 19/6/2015;
Can cü Nghi dlnh sO^ 36/2013/ND-CP ngày 22/4/2013 cüa Chinh phü quy
djnh ye vi trI vic lam và Co CU ngch cong chüc vâ Thông tix so 05/2013/Ti'BNV ngày 25/6/2013 ciia BO Ni vi huóng dan thic hién Nghj dinh s
36/20131ND-CP ngày 22/4/2013 cüa ChInh ph;
Can ci'r Quyt djnh so 2066/QD-BNV ngày 31/12/2015 cüa Bô Ni vu phê
duyt danh mvc vi trI vic lam trong các co quan, to chüc hành chInh tinh
Quâng Nam;
Can cr Nghj quyêt so 17/NQ-HDND này 19/7/2018 cüa Hi dng nhân
dan tinh ye thông qua DC an tinh giân biên chC giai doan 2018-2021 và giao biên
ch cong chtrc, tong so ngu&i lam vic trong don vi sir nghip cong 1p thu,c
tinh nàm 2018;
Xét d& nghj cüa Giám dc Sâ Ni vi tai Ti trInh sE 1 405/TTr-SNV ngày
23/8/2018,
QUYET DJNH:
Diu 1. Phê duyt Dé an vi trI vic lam và co câu ngch cOng chtc cüa
UBND huyn, thj xi, thành phô thuc tinh Quâng Nam, vâi nhng ni dung
chInh nhu sau:
1. Danh mvc vi trI vic lam và cci cu ngch cong chüc ti thiu
(Chi tjlt theo Myc I cza phu luc kern theo)
2. Các co quan chuyCn mon thuc UBND các huyn, thj xa, thânh ph
(Chi tkt theo Myc II cza phu luc kern theo)
3. Biên che^ cong chüc, so^ hrcing ngl.r&i lam vic
(Chi tiit theo Muc III cáa phu luc kern theo)
Diu 2. TOA chirc thirc hin
1. IJBND các huyn, thj xA, thành pho^ chju trách nhim:
- Hoàn chinh, triên khai thijc hin D8 an vi trI vic lam và Co cu ngch
cong chirc cüa don vi theo nhctng nOi dung dtrçvc phê duyt; chii dng xây dung
kê hoach tuyCn ding, sCr dung, dào tao, bôi dung, sap xp bô trI cOng chrc,
ngu&i lao dng phü hqp vâi trInh d6 chuyCn mOn, nghip vi dC tmg buâc chun

hóa di ngü can b, cong chirc cüa UBND các huyn, thj xã, thành ph6 theo vi
trI vi3c lam, ca câu ngch cong chüc, khung näng hrc cüa trng vi trI vic lam;
xây drng kê hotch tinh giàn biên chê cüa dan vi timg nàm dam bào thirc hiên
tinh giân biên ché den näm 2021 theo quy djnh.
- T4
T theo tinh hInh thtrc t và yêu cu tham mru quãn 1 nhà nithc, d8 tinh
gçn b may, dip 1mg yCu câu cal cách hành chInh; UBND các huyn, thj xã,
thânh phô xây dmg
% Phrang an sAp xêp, kiin toàn các Ca quan chuyên mOn trinh
cap có thâm quyên xem xét, quyêt dnh.
Trong qua trInh thirc hin De^ in vi trI vic lam và ca cu ngach cOng chirc
gAn vài 1 trInh tinh giãn biên chê, neu có phát sinh báo cáo gdi S& Ni vi tha
mru UBND tinh xem xét, quyêt djnh diêu chinh, bô sung.
2. Giao Sâ Ni vii theo dôi, kim tra, giám sat, don dc vic trin khai thuc
hin De an vi trI vic lam và ca câu ngch cong chIne gän vâi l trInh tinh giãn
biên chê cüa UBND các huyn, thj xA, thãnli phô theo quy dnh hin hãnh.
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Dieu 3. Chanh Van phong Uy ban than dan tinh, Giam doc Sa N91 v11,
Chü tjch Uy ban nhn dan huyn, thj xA, thành phô và thu tnr&ng các ca quan,
dan vj lien quan cAn dr quyêt djnh thi hành.
Quyt djnh nay có hiêu hrc k8 tü ngày
Noi nhn:
- NhuDiu 3;
- B, Ni vi (b/c);
- TT TU, HDND tinh (b/c);
— Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- Ban T6 chxc Tinh üy;
- Ban Pháp cheA HDND tinh;
- CPVP;
- Ltru: VT, TH, NC.
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