
Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. 

Thực hiện Công văn số 968/SNV-TCCC ngày 04/5/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Sóc Trăng về việc khẩn trương xây dựng và trình phê duyệt Đề án điều 

chỉnh vị trí việc làm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Thủ trưởng các phòng, 

đơn vị thuộc và trực thuộc Sở căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định 

số 106/2020/NĐ-CP và Công văn số 1304/SNV-CCVC ngày 05/7/2021 của Sở 

Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Đề án điều chỉnh vị 

trí việc làm đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ theo quy định, cụ thể như 

sau: 

1. Đối với khối Hành chính: 

- Các Phòng thuộc Sở: Rà soát, thống kê lại công việc của cá nhân và 

hoàn chỉnh Bản mô tả công việc của vị trí việc làm của từng công chức thuộc 

Phòng. 

- Đối với các Chi cục: Khẩn trương hoàn thiện lại Đề án điều chỉnh vị trí 

việc làm, cơ cấu ngạch công chức của Chi cục theo quy định. 

Bản mô tả vị trí việc làm của các Phòng và Đề án điều chỉnh vị trí việc 

làm của các Chi cục đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua 

Văn phòng Sở) trước ngày 20/5/2022 để tổng hợp và gửi Sở Nội vụ tỉnh Sóc 

Trăng thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. 

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên: 

Hoàn thiện Đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định và quyết định 

phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của 

đơn vị mình, đồng thời gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Văn 

phòng Sở) và Sở Nội vụ trước ngày 20/9/2022. 

3. Kết quả hoàn thiện vị trí việc làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả 

chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh, do đó đề nghị các 
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Số:        /STNMT-VP Sóc Trăng, ngày        tháng 5 năm 2022 
Về việc khẩn trương xây dựng và 

hoàn thiện Đề án điều chỉnh vị trí 

việc làm theo Nghị định số 

62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

 



phòng, đơn vị khẩn trương thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định.  

Trên đây là ý kiến của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

Thủ trưởng các phòng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở nghiêm túc thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 
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