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Kính gửi: Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở; 

Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị 

trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Ngày 18/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã ban hành Quyết định số 2539/QĐ-UBND về việc phê duyệt vị trí việc làm 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, hiện nay nhiều 

phòng ban, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Sở tiến hành sắp xếp tổ chức bộ 

máy và phân công công việc của từng công chức theo tinh thần của Nghị quyết 

số 18,19 và Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về 

ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu 

phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Để hoàn thiện bản mô tả 

và khung năng lực vị trí việc làm trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết 

định,Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng các phòng, thủ trưởng các cơ 

quan hành chính thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các đơn vị đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo 

Công văn số 3955/UBND-NC ngày 03/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

phương án sắp xếp các Chi cục, phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và 

PTNT tiến hành xây dựng và hoàn thiện Bản mô tả và khung năng lực vị trí việc 

làm theo cơ cấu tổ chức mới. 

2. Đối với các đơn vị tạm thời chưa thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo Nghị 

quyết số 18, tiếp tục rà soát xác định vị trí việc làm theo khung danh mục tại  

Quyết định số 2065/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về Phê duyệt 

danh mục danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của 

tỉnh Quảng Trị đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. 

Đề nghị các phòng ban, cơ quan trực thuộc Sở khẩn trương thực hiện và 

gửibản mô tả vị trí việc làm về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua phòng Tổ chức – 

Hành chính)chậm nhất trước ngày 20/10/2019để Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm 

định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt./. 

 
Nơi nhận:      GIÁM ĐỐC 
- Như trên;   

- Lưu: VT, TCHC. 
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