
UBND TỈNH SƠN LA 
SỞ NỘI VỤ 

 
 

V/v xây dựng Kế hoạch tuyển 

dụng viên chức sự nghiệp năm 
2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày       tháng       năm 2021 
 

 

 
 

Kính gửi: 
 

 

 
- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 
  

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

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 
106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về vị trí 

việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

 Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND 

tỉnh Sơn La ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;Quyết định số 
17/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
22/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La. Quyết 

định số 2994/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao 
số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2021. 

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-SNV ngày 28/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Sơn La về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức lĩnh vực Tư Pháp năm 2021 ; Quyết định số 70/QĐ-SNV ngày 28/01/2021 

của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức lĩnh vực Văn hóa, thông tin năm 2021 ; Quyết định số 

71/QĐ-SNV ngày 28/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc giao cơ cấu 
ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cho các đơn vị sự nghiệp 

khác năm 2021; Quyết định số 82/QĐ-SNV ngày 30/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 
Sơn La về việc giao mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lĩnh vực Tài 

nguyên và môi trường năm 2021; Quyết định số 83/QĐ-SNV ngày 30/01/2021 
của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc giao mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2021; Quyết định số 
110/QĐ-SNV ngày 01/02/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc giao mã số, 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lĩnh Y tế năm 2021;  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau : 
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1.  Đối với các đơn vị sự nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao bổ sung số  
lượng người làm việc năm 2021 thì được tuyển dụng 100% số chỉ tiêu giao bổ sung 

năm 2021 (nếu có);  

2. Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về  tiếp tục đối mới hệ thống tổ chức và quản 
lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 

lập:“Đến năm 2025: Tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự 
nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
so với năm 2021”các đơn vị sự nghiệp còn lại khi xây dựng kế hoạch tuyển 

dụng viên chức năm 2021 phải giảm trừ ít nhất 2,5% đến hết năm 2021. 

3. Trên cơ sở vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm 

việc được giao hoặc phê duyệt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động xây 
dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 thuộc thẩm quyền quản lý để 

trình cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền trước khi tổ 
chức thực hiện (xây dựng Kế hoạch tuyển dụng gửi về Sở Nội vụ trước ngày 

27/2/2021). 

Đối với UBND các huyện, thành phố khi xây dựng kế hoạch tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 theo Công văn số 152/SNV- CCVC 
ngày 29/01/2021 của Sở Nội vụ thì đồng thời xây dựng Kế hoạch tuyển dụng 

viên chức các lĩnh vực khác.   
 4.Trên cơ sở Kế hoạch tuyển dụng được duyệt, thực hiện đầy đủ quy trình 
tuyển dụng theo quy định đảm bảo công khai, minh bạch, tuyển chọn đúng 

người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí chức danh nghề nghiệp (Thời gian 
tuyển dụng viên chức phải thực hiện xong trước 31/5/2021). Nếu đơn vị không 

sử dụng hết chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao cho các lĩnh vực sự 
nghiệp, Sở Nội vụ sẽ tham mưu trình UBND tỉnh cắt giảm số lượng chỉ tiêu của 

cơ quan, đơn vị đó. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố ; 
- Lưu: VT, CCVC, Dương(02b). 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Minh Hòa 
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