
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-THNC         Lạng Sơn, ngày          tháng 6 năm 2022 

V/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo  

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm 

Kính gửi: Bộ Nội vụ. 

 Thực hiện Công văn số 2339/BNV-TCBC ngày 03/6/2022 của Bộ Nội vụ 

về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn tham gia ý kiến như sau: 

 1. Phụ lục I Danh mục vị trí việc làm công chức, lãnh đạo quản lý trong 

cơ quan, tổ chức hành chính 

 a) Tại mục V: đề nghị bổ sung vị trí việc làm Tổ trưởng (hoặc Đội trưởng) 

của Tổ xe, Tổ Lễ tân, Tổ Văn thư - Lưu trữ,...  

 Lý do: số người làm việc tại phòng Hành chính (Văn phòng Tỉnh ủy), 

phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị (Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh) 

hoặc phòng Hành chính - Quản trị (Văn phòng UBND tỉnh) khá lớn, do vậy để 

đảm bảo hoạt động quản lý cần được tổ chức thành tổ hoặc đội đối với số người 

làm việc nêu trên. 

 b) Tại khoản 1 mục V: đề nghị sửa tên vị trí việc làm “Chánh Văn phòng 

HĐND cấp tỉnh” thành “Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh hoặc 

Chánh Văn phòng HĐND cấp tỉnh”.  

 c)  Tại khoản 1, khoản 4 mục VI: đề nghị sửa tên vị trí việc làm “Chánh 

Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND và HĐND cấp huyện” thành “Chánh 

Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện” để thống nhất 

theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP 

là Văn phòng HĐND và UBND. 

 2. Phụ lục II Danh mục vị trí việc làm công chức chuyên môn, nghiệp 

vụ dùng chung: 

 Tại dự thảo quy định đối với cấp huyện chỉ có vị trí việc làm là Chuyên viên 

và Cán sự (hoặc một số vị trí tương đương trình độ Cán sự) không có vị trí trí việc 

làm Chuyên viên chính. Tuy nhiên, thực tế hiện nay tại cấp huyện nhiều đơn vị 

đang có các công chức tham mưu hưởng lương ngạch Chuyên viên chính. Do vậy, 

cần có sự thống nhất trong quy định vị trí việc làm đối với công chức chuyên môn, 

nghiệp vụ cấp huyện. 

 3. Phụ lục III Danh mục vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ 

trong cơ quan, tổ chức hành chính 
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 Tại khoản 4: đề nghị bổ sung vị trí việc làm “Nhân viên lễ tân” cho cấp tỉnh. 

Lý do: thực tế hiện nay Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh thường xuyên đón tiếp 

các đoàn khách quốc tế, Trung ương đến thăm và làm việc, để chuẩn bị tốt cho công 

tác đón tiếp và phục vụ thì cần thiết phải có vị trí việc làm Nhân viên Lễ tân.  

 4. Phụ lục IV Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên 

môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập 

 Đối với Lĩnh vực văn phòng: đề nghị bổ sung Vị trí việc làm chuyên viên 

chính về quản trị mạng và chuyên viên về quản trị mạng, do thực tế hiện nay các 

đơn vị sự nghiệp công lập đều phải thực hiện công tác này. 

 5. Phụ lục VI tổng hợp Bản mô tả vị trí việc làm  

 a) Đối với các vị trí việc làm: “Phó Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương”.  

 Tại mục 5.1- Yêu cầu về trình độ: trong nhóm yêu cầu về kinh nghiệm 

(thành tích công tác) đề nghị bỏ cụm từ “Thông tư”. Lý do: việc chủ trì soạn thảo 

Thông tư chỉ có từ cấp bộ, ngành Trung ương. 

 b) Đối với yêu cầu về trình độ đào tạo của một số vị trí việc làm cấp tỉnh; 

cấp huyện: 

 Đề nghị điều chỉnh, bổ sung như sau: tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên 

ngành phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác, đối với các vị trí việc làm như: Phó 

Trưởng ban Ban quản lý (BQL) Khu Kinh tế, BQL Khu chế xuất và công nghiệp 

thành phố và Khu công nghệ cao thành phố; BQL các khu chế xuất và công 

nghiệp; BQL Khu công nghệ cao; Phó giám đốc sở và tương đương; Chánh Văn 

phòng thuộc Ban quản lý; Thanh tra tỉnh, thành phố; Sở và tương đương; Phó 

trưởng phòng và tương đương thuộc Sở; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn 

phòng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cấp huyện;… 

 c) Đối với vị trí việc làm: Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện: 

 Theo dự thảo Thông tư quy định các yêu cầu khác đối vị trí việc làm Chánh 

Thanh tra: “đã qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý từ cấp Phó Chánh Thanh 

tra huyện và tương đương trở lên”; đối với vị trí việc làm Phó Chánh Thanh tra: 

“đã qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý từ cấp Trưởng phòng và tương đương 

trở lên”. 

 Như vậy, các yêu cầu khác đối với vị trí việc làm Phó Chánh Thanh tra cấp 

huyện cao hơn so với vị trí việc làm Chánh Thanh tra cấp huyện. Do vậy, đề nghị 

điều chỉnh quy định các yêu cầu khác đối với vị trí việc làm Phó Chánh Thanh tra 

như sau: “đã qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý từ cấp Phó Trưởng phòng và 

tương đương trở lên”. 

 d) Đối với Bản mô tả vị trí việc làm của cấp huyện như Chánh Thanh tra 

cấp huyện, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, 
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Phó Thanh tra cấp huyện,..: đề nghị bỏ cụm từ “viên chức”, lý do: tại cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp huyện hiện nay không có viên chức.  

 đ) Đối với Bản mô tả vị trí việc làm: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh; Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: đề nghị bổ sung 

nhiệm vụ tham mưu cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính gửi Bộ Nội vụ xem xét, 

tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THNC (LTH). 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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