
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ NỘI VỤ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo điều 

chỉnh, bổ sung danh mục vị trí việc 

làm; bản mô tả công việc; khung 

năng lực của vị trí việc làm trong 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

 

Kính gửi  

 - Các Sở, ban, ngành; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh. 

   

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của 

Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 

số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 

số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong 

đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 473-KL/TU ngày 11/02/2018 của Ban 

Thường vụ tỉnh ủy về nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy 

trong hệ thống chính trị, 

Sở Nội vụ gửi xin ý kiến vào danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công 

việc, khung năng lực của vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (chưa 

được giao quyền tự chủ). Đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành 

phố, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về 

Sở Nội vụ trước ngày 25/6/2019, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ chỉ: 

http://duonggt.snv@sonla.gov.vn để hoàn thiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét quyết định (các biểu số 01, 02, 03 về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả 

công việc, khung năng lực của vị trí việc làm được đăng tải trên website của Sở 

Nội vụ tại địa chỉ: http://sonoivu.sonla.gov.vn) 

          Rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu: CCVC, D 10b. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
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