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QUYẾT ĐỊNH      

Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực  

từng vị trí việc làm trong cơ quan Sở Công Thương  
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 

quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; số 161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, 

viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính 

phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính của tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quy định số 1198-QĐ/TU ngày 16/12/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 109/SCT-VP ngày 

31/01/2020 và Sở Nội vụ tại Văn bản số 1220/SNV-XDCQ&TCBC ngày 

10/7/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí 

việc làm trong cơ quan Sở Công Thương (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm: 

1. Hoàn thiện bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm theo Danh mục 

vị trí việc làm trong cơ quan Sở Công Thương đã được phê duyệt. 

2. Căn cứ Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm 

được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này; chỉ tiêu biên chế được HĐND, UBND 

tỉnh giao hàng năm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm để bố trí số 
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lượng người làm việc theo từng vị trí việc làm phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương. 

3. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo Danh 

mục vị trí việc làm, Khung năng lực và ngạch công chức tối thiểu tương ứng 

được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các 

Sở: Nội vụ, Công Thương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NC1. 
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