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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 128/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 21 tháng 11 năm 2016

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2079/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm
2015 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong
các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố Cần Thơ

Thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính
phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV
ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số
36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ
cấu ngạch công chức; Quyết định số 2079/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của
Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành
chính của thành phố Cần Thơ (sau đây viết tắt là Quyết định số 2079/QĐ-BNV), Ủy
ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số
2079/QĐ-BNV, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Tiếp tục hoàn thiện các nội dung của Đề án vị trí việc làm của các cơ quan,
đơn vị, địa phương để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức
trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý.
2. Rà soát thực trạng tổ chức bộ máy, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ
quan hành chính để có kế hoạch phân bổ, điều chỉnh, sắp xếp, bố trí biên chế và phân
công nhiệm vụ phù hợp với từng công việc gắn với vị trí việc làm, ngạch công chức
cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của từng cơ quan,
đơn vị trên địa bàn thành phố; phát huy hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, từng bước
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức triển khai nội dung danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức
hành chính của thành phố Cần Thơ được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số
2079/QĐ-BNV cho Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện.

