
UY BAN NHAN DAN 
THANIH PHO BA NANG 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Bc 1p - Tu do - Hnh phüc 

Sé: 2.2.. /2021/QD-UBND Dà Náng, ngày f C tháng 'nám 2021 

QUYET B!NH 
Ban hành Quy djnh ye quãn I t chtrc b may, so hrQ'ng ngu'ôi lam vic, 
v trI vic lam, viên chfrc trong các den vi sy nghip cong 1p thuc thâm 

quyên quän 1' cUa Uy ban nhân dan thành phô Ba Nang 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

Can th Lut T chic ChInh quyn dja phuvng ngày 19 tháng 6 näm 2015, 

Can ci't Lut tha ddi, b sung mt s diu cüa Lut i'd chic ChInh phz và 
Lu4t To chic chInh quyên dia phuv'ng ngày 22 tháng 11 nam 2019; 

Can thLuçU Viên chi'rc ngày 15 tháng 11 nàm 2010; 

Can cz Luat tha ddl, bd sung mt sd diu cza Lu2t can b5, cOng chtc và 
Lut viên chz'rc ngày 25 tháng 11 näm 2019; 

Can ci'rNghi quydt sd 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 näm 2020 cia Qudc 
hi ye thI diem tO cht'rc mO hlnh chInh quyên dO thj và môt so cc chê, chInh sách 
dc thu phát trién thành phô Dà Näng; 

Can ci'c Quylt djnh sd 181/2005/QD-TTg ngày 19 tháng 7 nám 2005 cia 
Thi tithng ChInh ph quy djnh ye phOn loçii, xêp hçng các tO chic sy nghip, djch 

vy cOng lap; 
Cán ct'c Nghi d/nh sd 9O/2020/ND-2P ngày 13 tháng 8 näm 2020 cza C'hInh 

phi ye dánh giá, xep logi chat hrcxng can b5, cOng chi'rc, viên chi'rc; 

Can czt Nghi djnh sd 106/2O20/ND-P ngày 10 tháng 9 nám 2020 cia 
Chmnh phi ye vi trI vic lam và sO lwcing ngwài lam vic trong den vj sy nghip 

cOng lçIp; 

Can cv'c Nghj djnh sd 112/2020/ND-UP ngày 18 tháng 9 näm 2020 cia 

ChInh phz ye xzt l.  kj' lut can b5, cOng ch&c, viên chz'rc; 

Can ci Nghi djnh sd 115/2020/ND-CP ngày 25 tháng 9 nám 2020 cia 
ChInh phz quy djnh ye tuyên dyng, sic dyng và quán l3 viên chicc; 

Can cá Nghi djnh sd 120/2020/ND-CT ngày 07 tháng 10 nám 2020 cia 
ChInh phi quy djnh ye thành lap, tO chicc igi., giái the den vj sy' nghip cOng lap; 

Can th Nghi djnh sd 135/2020/ND-UP ngày 18 tháng 11 näm 2020 cüa 

ChInh phü quy djnh ye tuOi nghi hu'u, 
Can cii' Nghi djnh sd 34/2021/ND-CP ngày 29 tháng 3 näm 2021 ciia ChInh 

phii quy djnh chi tiêt va binpháp thi hành Nghi quyêt sO 119/2020/QH14 ngày 19 
tháng 6 nàm 2020 ciia QuOc hi ye thI diem tO chic mô hInh chInh quyên do thj và 
mt sO cc che, chInh sách dc thu phát triên thành phô Dà Nang, 
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Can ci Nghi dnh s 60/2021/ND-UP ngày 21 tháng 6 nárn 2021 cia ChInh 
phi quy djnh c0 chê tr chi tài chInh cüa don vj sr nghip cong lap, 

Theo d nghj cia Giám dác S& N5i v thành phd Dà Nng ti Ta trInh sd 

23r /TTrSNVngày30 tháng 9nám 2021. 

QUYET BJNH: 

Diu 1. Ban hãnh kern theo Quy& dlnh nay Quy djnh v quãn i th chrc b 

may, so lung ngu?ii lam vic, v trj vic lam, vien chrc trong các don vj sir nghip 
cong 1p thuOc thâm quyên quân 1 cüa Uy ban nhn dan thành phô Dà Nang. 

Diu 2. Giám d6c Si NOi v1i thành ph Dà Nng chlu trách nhim th chirc 

triên khai, ban hành van ban hithng dan và kiêrn tra vic thrc hin Quyêt dlnh nay. 

Oiu 3. Quyêt djnh nay có hiu lirc k tir ngaytháng narn 2021 và thay 
the Quyêt dlnh so 07/2017/QD-UBND ngày 08 tháng 3 näm 2017 cüa UBND 
thành phô Dà Nang ban hành Quy djnh phân cap quân l to chirc b may, so hrng 
ngui lam vice, vj trI vic lam, viên chrc va ngtthi lao dng trong các don vj sr 
nghip thuc UBND thành phô Dà Nng quãn l. 

Diu 4. Chánh Van phàng Uy ban nhân dan thârih ph Dà N.ng, Giám d6c 
So NOi vv; Thu trixOng các co quan chuyên môn, don vi sr nghip trirc thuQc U' 

ban nhân dan thanh pho; ChU tjch ban nhân dan qun, huyn; ThU truOng các 
dcTn v sir nghip trrc thuc các sO, ban, ngành; ThU truOng các cci quan, don vj có 
lien quan chju trách nhim thi hãnh Quyêt djnh nay.!. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
'TCH 

Lê Trung Chinh 

Noi n1zin: 
- Van phOng ChInh phü; 
-BNOivu; 
- Vy Phap chê - B NQi vii; 
- Cyc Kim tra VBQPPL - B Ttr pháp; 
- BTV TU, U HDND TP Dà Nng; 
- ChU tjch, các PhO Chü tjch UBND thành phô; 
- Doan dai bieu Quoc h9l thanh pho; 
- UBMTFQ thành ph6 Dà N.ng; 
- Các doàn the chmnh trj - xä hi thành ph6; 
- Các sâ, ban, nganh; 
- UBND các qun, huyn, phixmg, xA; 
- Báo Dà Nng, Dài PT-TH thành ph6; 
- Cong Thông tin din tCr thành phô; 
- Luu: VT, SNV. 
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DAN CONG HOA XA HO! CffEJ NGHIA VIT NAM 
— NANG Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

( QUYD!NH 
Vn18 cj'c b may, s Iwcing nguoi lam vic, vi trI vic lam, 

các don vi sir nghiêp cong tap thuôc thm quyn 
cüa Uy ban nhân dânthành phô Ba Nàng 

(Ban hành kern theo Quyêt d•inh só:2- /2021/QD-UBND 
ngây 30 tháng nám 2021 cia U ban nhán don thành phô £'à Náng) 

Chtro'ng I 

QUY D!NH  C}{UNG 

fMéu 1. Phm vi diu chinh 

1. Quy dnh nay phân cp trách nhim quàn 1 nhâ nuóc v t6 chrc bO 
may, so krng nguYi lam vic, vi trI vic lam, viên chirc trong các dan vj sir 
nghip Cong 1p thuc Uy ban nhân dan (sau day viêt tat là UBND) thành phô 
Dà NAng quân l. 

2. Các nOi dung không quy djnh tai  Quy djnh nay thc hin theo quy dnh 
cüa pháp lu.t hin hânh. 

Diu 2. Bôi ttrç'ng áp ding 

1. V th chirc b may 

a) Dan vj s11 nghip cong 1p trirc thuc UBND thành pM; 

b) Dan vj sir nghip cong l.p trrc thuc các ca quan chuyên mon thuc 
UBND thành phô, Ban Quân 1 Khu cOng ngh cao và các khu Cong nghip Dà 
Nang, Ban Quãn l An toàn thrc phâm thãnh phô Dà Nang và CC ca quan hânh 
chInh tuang duang khác thuc UBND thánh phô (g9i chung là dan vj si,r nghip 
tri1c thuc si); 

c)Dorn vi sir nghip Cong 1p trirc thuc dan vj sr nghip trirc thuOc UBND 
thành phô; 

d) Dan vj sir nghip cOng 1p trirc thuOc  UBND các qun, huyn; 

d) Dan vj sr nghip cong 1p trirc thuc chi ciic. 

2. Các t chirc, Ca nhân có lien quan dn vic phân cp, i:iy quyn trách 
nhirn quãn l gôm: Chü tjch UBND thành pho, Giám dOe Se (và tuang dtrang), 
Chü tjeh UBND qun, huyn, ngithi dirng dâu don vj sir nghip cOng l.p tric 
thuc TJBND thành phô, tn1c thuc sâ, trire thue UBND qun, huyn, rc thuc chi 
C11C. 

3. V viên chc: Viên chic theo quy djnh cUa Lut Vién chic và Luat  sira 
dôi, bO sung Lust Can b, cOng chüc Va Lust Viên chirc. 
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Chtrng II 

QUAN L TO CIIIJ'C BQ MAY 

Diu 3. Thành 1p, t chirc 1i, giãi the dn v sir nghip cong Ip 

1. Trách nhim, quyn h?n  cüa UBND thành ph 

a) Xây drng D an trInh ChInh phU quy& dnh thành lap, t chirc 1a,  giãi 
the dan vj sx nghip cong 1p thuQc thâm quyên quyêt djnh cüa ChIn1i phü theo 
quy djnh cUa 1u.t chuyên ngânh; trInh Thu tuàng ChInh phü quyêt djnh thânh 
lap, tO chirc 1?i,  giãi the dan vj sir nghip cOng 1p trrc thuc UBND thárih phô 
và dan vj str nghip cOng 1.p thuc thârn quyn quyet djnh cüa Thu tuàng ChInh 
phü theo quy djnh cüa 1ut chuyên ngânh. 

b) QuyEt djnh thành lip, t chirc 1i, giái th dan vj sir nghip cong 1p 
trirc thuc si, dan vj slI nghip cong 1p trirc thuc chi cic. 

2. Trách nhim, quyn h?n  cüa Chü tjch UBND thành ph6 

Phé duyt phuang an thãnh 1.p, t chirc lai,  giài th các phông chuyên 
mOn, don vj sr nghip cong 1p (nêu co) thuOc dan vj sr nghip cOng 1p trijc 
thuOc uBNp thãrih phô do ngân sách nba niràc dam bão chi thix&ng xuyên vâ tr 
chü mt phân chi thu&ng xuyén trong ca câu tO chcrc da &rçc UIBND thành phô 
quy djnh. 

3. Trách nhim, quyn han  cüa Giám d6c S& NOi  vi 

a) Thm djnh, trInh UBND thành ph& ChU tjch UBND thành ph6 cac ni 
dung thuc thâm quyên cüa UBND thânh phô, Chc tjch UBND thãnli phô theo 
quy djnh t?i  khoãn 1, khoãn 2 Diêu nay trên Ca s dê nghj cüa Giám dOe s, Chü 
tjch UBND qun, huyn và nguii thng dâu dan vj sir nghip cong 1p tnrc 
thuc UBND thãnh phô. 

b) Tham muu UBND thãnh ph xây d1rng d& an thành lap, t chfrc 1aj,  giái 
the các dan v sçr nghip cong 1p tnrc thuc UBND thành phô dê trInh cap có 
thâm quyên quyêt djnh theo quy djnh. 

c) Co kin thm djnh v chi tiéu s lucrng ngui lam vic d6i vài d an 
thãnh 1p dan vj sr nghip cong 1.p thuOc  thâm quyên cüa UBND q4n, huyn 
theo quy djnh tai  khoãn 5 Diêu nay. 

4. Trách nhim, quyn han  cüa Giám dc sà 

a) Xây dirng và trInh UBND thành ph quyt djnh thânh lip, th chuc lai, 
giãi the dan vj sr nghip cong 1p trixc thuc sä và trijc thuc chi ciic. 

b) Phê duyt phuang an thành lap, t6 chirc 1i, giãi th, d& ten các phOng, 
bO phn chuyên mOn thuc dan vj sir nghip cong 1p trrc thuc sâ, don vj sir 
nghip cong lQtp trçrc thuOc  chi cic do ngân sách nhà nuâc dam báo chi thtthng 
xuyen vã tier chü mt phân chi thtr&ng xuyên theo quy djnh hin hành ye co câu 
to chic, hoat dng cüa don vj str nghip Cong 
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5. Trách nhim, quyn hn cüa UBND qun, huyn 

a) Xây dirng d an và trInh UBND thành ph& quyt djnh thành l.p, to 
chuc lai, gial the dan vi su nghiêp cong lap trixc thuôc (trix dan vi six nghiêp 
cOng lap thuc thâm quyên cüa UBND thành phô theo quy djnh cüa pháp luat 
chuyên ngành). 

b) Quyt djnh thành lap  (sau khi Co kin thm djnh v chi tiêu s6 lixcng 
ngui lam viec cCia Sâ Ni vii), tO chirc lai,  giãi the dan vj sir nghip cOng lap 
thuc thâm quyên quãn 1 cüa UBND qu.n, huyn. 

c) Phê duyt phixang an thành Isp,  t chirc Iai,  giâi th các phông, b phtn 
chuyên mon thuc dan vj sir nghip cong lap  trirc thuc UBND quan,  huyn. 

6. Trách nhim, quyn han  cüa nguyi dung du dan vj sij nghip cong lap 

a) Di vài dan vj sir nghip cOng lap  tr1rc thuOc UBND thành ph 

- Trinh UBND thành phó phixang an thành lap,  t chirc li, giâi the cac 
dan vj sir nghip (nêu cO), phông chuyên mon nghip vii thuc dan vj (tth dan 
vj sir nghip cong lap tir chü chi thuàng xuyen và chi dâu tu; dan vj sir nghip 
cong lap t bão dam chi thung xuyên). 

- Quy& djnh thành lap, th chirc li, giâi th các phOng chuyên môn, don v 
sir nghip cOng 1p trrc thuc (nêu co) theo phuang an ducic UBND thành phô 
phé duyt. 

b) Di v6i dan vj sir nghip cong lap  trirc thuc sâ, trçrc thuc chi ciic; 
trirc thuc UBND qun, huyn 

- Di vâi don v sii nghip cong 1p ducc giao quyn tçr chü (dan vj sir 
nghip cong lap tir bão dam chi thung xuyen và chi dâu tu; don vj six nghip 
cong lap tir bão dam chi thtthng xuyên): Quyêt djnh thành lap, tO chirc la,  giãi 
the các b phn, to chirc trirc thuc (tth nMng dan vj thuc thâm quyên quyêt 
djnh cüa cap trén theo quy djnh cUa pháp luat hin hanh); 

- D6i vâi dan vj sir nghip cong lap chua dixgc giao quyn tir chü (dan vj 
sir nghip cOng lap  tr báo dam mOt  phAn chi thung xuyên; dan vi sij nghip 
cOng lap do ngân sách nhà nuâc bão dam chi thung xuyên): Quyêt djnh thành 
lap, to chic 1a,  iãi the các b phan, to chc trirc thuc theo phuang an dâ duqc 
cap có thâm quyên phê duyt. 

Diu 4. Quy dlnh  chác nàng, nhim vii, quyn hn và co cu t chtc; 
ban hãnh quy ch t chfrc hot dng 

1. Trách nhim, quyM han  cüa UBND thành ph 

Quy djnh chirc näng, nhim vli, quy&n hnvà Ca cAu th chüc cüa các dan 
vj sçr nghip cOng lap trrc thuQc UBND thành phO. 

2. Trãch nhim, quyn han  cüa Chü tjch UBND thành ph6 
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Quy djnh chi.'xc näng, nhim vi, quyn han và ca cu t chirc cia các dan 
vi sir nghip Cong ip tric thuc s, dan vj sr nghip Cong 1p trirc thuc chi 
c11C. 

3. Trách nhim, quyn han cUa Giám dc S& NOi vii 

Thm djnh, trInh UBND thành ph, ChU tjch UBND thãnh phó cac nOi 
dung quy djnh tai  khoân 1, khoãn 2 Diêu nay trên ca so dê nghi cüa Giám dôc 
sO', Chü tjch UBND qun, huyn và ng1i drng dâu dan vj sir nghip cong 1p 
trrc thuc UBND thành phO. 

4. Trch nhim, quyn hn cüa Giám dc sO' 

Xây drng va trInh Chü tjch UBND thãnh ph quyt djnh quy djnh, diu 
chinh chire nng, nhim v11, quyên han  cüa dan vj sr nghip Cong 1p trirc thuOc 

sO' và true thuOc chi cuc. 

5. Trách nhim, quyn han cUa UBND qun, huyn 

Quyët djnh quy djnh chirc näng, nhim vii the dan vj sr nghip cong 1p 
thuOc thâm quyên quãn 1 cUa UBND qun, huyn theo quy djnh ct'ia pháp 1ut 
chuyên ngãnh, theo phân cap quãn l ye. theo quy hoach ngành, linh vrc d ducic 
ca quan có thâm quyên phê duyt. 

6. Trách thim, quyn han cüa ngix?i di'mg d&u dan vj sir nghip cong 1p 

a) Di vOi dan vj sir nghip Cong 1p trrc thuc UBND thành ph: 

- TrInh UBND thãnh ph quy djnh chrc näng, nhim vii, quyn han,  ca 

câu to chirc cUa dan vi; 

- Quy djnh chi.c näng, nhim v, quyn han cUa các phOng chuyên môn, 
dan vj sr nghip Cong lap tr1rC thuc (neu có); 

- Quyt djnh ban hành Quy ch hot dng cUa dan vj, dan vj sir nghip 
cOng 1p trirc thuOc theo quy djnh CUa pháp luat. 

b) Di vOi don vi sir nghip tnrc thuOc sO', trirc thuOc chi civic; trirc thuc 
UBND quan, huyn: Quy djnh chi.'rc näng, nhini v11 các b phan,  to chirc tnrc 
thuOc; ban hành Quy ché hoat dng cüa dan vj theo quy djnh cüa pháp luat. 

Diu 5. Thành Ip Hi dng quãn 1 trong dan vj sçr nghip cong 1p 

1. Trách nhim, quyn han cüa UBND thành ph 

Quy& djnh thành 1p HOi dng quãn l ye. phê duy Quy ch hoat dng 
cUa Hi dOng quãn 1 trong dan vj sir nghip Cong 1p thu)c thâm quyên quán 1 
theo quy dnh cüa pháp luat chuyên nganh ye. hu&ng dn cüa b quân 1 ngãnh, 
linh yirc. 

2. Trách nhim, quyn hn cüa Chi'i tjch UBND thành ph 

Quyt djnh b nhim Chii tjch ye. các thánh viên khác cUa Hi dng quãn 
l' trong the don vi sr nghip Cong 1p tr bão darn chi thixO'ng xuyên ye. chi dâu 
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tu va các dan vj six nghip cong lap khác do IJy ban nhân dan cAp thãnh phô 
quyêt djnh. 

3. Trách nhim, quyn hn cüa Giám dc Sâ Ni vi 

ThAm djnh, trInh UBND thành ph, Chü tjch UBND thânh phô các nGi 
dung quy djnh ti khoãn 1, khoãn 2 Diêu nay trén ca s& dê nghj cüa Giám doe 
sâ, Chi tch UBND qun, huyn và nguôi dirng dâu dan vj sr nghip cong 1p 
trirc thuc UBND thành phô. 

4. Trách nhim, quyn hn eüa Giám dc si, ngui dirng du dan vj sx 
nghip cong 1p thuOc UBND thành phô 

Xay dirng vã trinh ca quan Co thrn quyn quyt djnh thành lap, ban hành 
Quy chê hot dng; bO nhim, diêu chinh thành viên Hi dông quán 1 t.i dan vj 
sir nghip cOng 1p (dôi vài dan vj sr nghip Cong i.p thuc UBND thành phô) 
va các dan vj sr nghip Cong 1p tr bão dam chi thixng xuyên vâ chi dâu tix và 
cac dan vj sr nghip cong 1p khãc thuc thâm quyên quãn 1. 

Diu 6. Xp hng thrn vj sç nghip Cong 1p 

1. Trách nhim, quyn hn cüa Chü tjch UBND thành ph 

Quyt djnh xp hng các dan vj sir nghip cOng lap tr1rc thuc UBND 
thành phô, dan vj sir nghip Cong 1p trrc thuc sâ, UBND qu.n, huyn (trü' 
nhttng tnxäng hgp thuOc thâm quyên quyêt dnh cUa UBND thânh phô hoc 
UBND qun, huyn theo quy djnh cüa pháp luat chuyên ngành). 

2. Trách nhim, quyn hmn cüa Giám dc So NOi  vi 

ThAm djnh, trInh UBND thành ph, Chü tjch UBND thành ph xp hang 
các dan vj s11 nghip cong 1p trên co sO dê nghj cüa Giám doe sO, Chü tjch 
UBND qun, huyn và ngixOi dirng dâu dan vj sir nghip cong 1.p tnrc thuOc 
UBND thành phô. 

Chirong III 

QUAN LV Vj TRI VI]C LAM, sO LTJNG 
NGUI LAM VIC TRONG DO4 VI Si) NGHIP CONG LP 

Diu 7. Can cü' xác djnh vj trI vic lam, s luQng ngubi lam vic Va co 
câu viên chüc theo chfrc danh nghê nghip 

Vic xác djnh vi trI vic lam, s hiqng ngithi lam vic và ca cAu viên chirc 
theo chirc darth nghê nghip thirc hin theo quy djnh ti Diêu 4 Nghj djnh so 
106/2020/ND-CP. 

Diu 8. V quän l v trI vic lam 

1. Trách nhim, quyn htn cUa Chü tjeh UBND thành phô 

a) Quyt djnh phê duyt D an vj trI vic lam, d an diu chinh vj trI vic 
lam Cüa các dan vj sir nghip cOng l.p. 
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b) Baa cáo B Ni vi v vj trI vic lam, ca cu viên chirc theo chirc danh 
nghê nghip cüa thãnh phô. 

2. Trách nhiGm, quyn han  cüa Giám dc S& Ni vi 

a) Tham muu, thrn djnli, trInh Chü tjch UBND thành ph các ni dun 
ye vj trI vic lam theo thâm quyên quy djnh tai khoãn 1 Diêu nay trên Ca sô d 

nghj cia Giám doe các s, Chü tjch TJBND the qun, huyn. 

b) Hithng dan, thanh tra, ki&m tra vic quán l, si~ ding vj trI vic lam; 
giãi quyêt khiêu nai, to cáo, xi'r l nhng vi pham ye quán ly", sr ding vj trI vic 
lam thea quy di.nh  ciia pháp luat. 

3. Trách nhim, quyn han eüa Giám dc s, Chñ tjch UBND qun, 

a) ThAm djnh, tng hgp D an v trI vic lam, D an dik chinh vi,  trI vic 

lam, co câu hang chrc danh nghê nghip cüa các dan vi,  sir nghip cong 1p trirc 

thuc trInh ca quan có thâm quyên phê duyt. 

b) Báo cáo di,nh kS',  dt xu&t v vi. trI vic lam, ca cAu viên chirc theo chCrc 
danh nghê nghip cho ca quan Co thâm quyên theo quy djnh. 

4. Trách nhim, quyn han cüa ngucii dng d&u các dan vi, sir nghip cong 
1p trtrc thuc UBND thành phô, si, UBND qun, huyn 

a) Di vOi don vi,  sr nghip cong 1p duçc giao quyn tr chü (gm don v 
sir nghip cong l.p t1r bão dam chi thung xuyen va chi dâu tu; don vi, sir nghip 
cong l.p tr báo dam chi thung xuyên): Quyet djnh phê duyt vi trI vic lam cüa 
don vi,  sau khi dugc Hi dong quãn 1 (neu co) thông qua. 

b) D6i vâi don vi, sir nghip cong l.p chua duçic giao quyn tr chü (gm 
dcm vi, sir nghip cong 1p tir bão dam mt phân chi thuäng xuyên và don vi, sir 
nghip cong lap  do ngân sách nhà nuàc bão dam chi thung xuyên) 

- Don vi,  sr nghip cOng 1p trrc thuQc UBN[) thânh ph6: Xây dirng D 
an vi, trI vic lam, Be an diêu chinh vi, trI vic lam báo cáo IJBND thành phô 
xem xét phê duyt; 

- Dan vi,  sir nghip cong 1p trçre thuc s, UBND qun, huyn: Xây dirng 
Be an vi, trI vic lam, Be an diêu chinh vi, trI viêc lam trinh co quan chU quán 
tong hcp, báo cáo co quan có thâm quyên phê duyt. 

c) Báo cáo djnh ks', dt xut tInh hinh sir dung vi, trI vic lam cho co quan 
có thâm quyên theo quy djnh. 

Biêu 9. V quail 15 s6 1u9ng nguôi lam vic 

1. Trách nhim, quyn han  cüa UBND thành ph6 

a). TrInh Hi d6ng nhan dan thành ph6 phê duyt s6 luqng ngui lam 
vic hu&ng luong tr ngân sách nba mrâc trong các don vi, sir nghip cong l.p tii 

huyn 
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bào dam mt phn chi thung xuyên và dan vj sr nghip cong 1p do ngân sách 
nhà nuàc bäo dam chi thtthng xuyen sau khi có " kiên thâm dnh cita B Ni vii. 

b) Quyt dlnh  giao s6 1ucng ngithi lam vic hu&ng hrang tr ngân sách 
nhà nuàc dôi vOi thng dan vj sr nghip Cong ip tir bão dam mt phân chi 
thuà'ng xuyên và dan vj sir nghip cOng 1p do ngân sách nhà ni.thc bão dam chi 
thtthng xuyên thuc phm vi quán 1 trong tOng so lixçing ngu1i lam vic dirçic 
HOi dông nhân dan cap thành phô phê duyt. 

c) Quyt djnh giao s luçing nguäi lam ViC hithng hxang tr ngun thu sr 
nghip dôi vOi don vj sir nghip cong 1p tir báo dam mt phân chi thixô'ng 
xuyen. 

d) Báo cáo B NOi  vii v& k hoch s lucmg ngui lam vic trong don vj 
sir nghip cong 1p hang nm và tInh hInh thirc hin so hxcng ngthi lam vic 
trong don vj sr nghip cong lap cüa thành phô. 

2. Trách nhim, quyn hn cüa Chü tjch UBND thành ph6 

a) Chi dao  các s&, UBND qun, huyn, các dan vj si,r nghip cong lap tn1c 
thuc UBND thãnh phO xay dyng Kê hoch so hxçng ngui lam viec. 

b) Quyt djnh diu chinh s6 hxcing ngthi lam vic hr&ng hxang tirngân 
sách và so lucing nguxi lam vic htr&ng hrcng th nguOn thu sir nghi dôi vái - 
các dan vj sr nghip cOng 1p thuc thâm quyën quán l trong tong so chi tiêu 
UBND thành phO giao. 

3. Trách nhim, quyn hn cüa Giám d6c S Ni vi1 

Tham m'iru, thm djnh, trinh UBND thành pM, Chü tjch UBND thânh pM 
các ni dung ye so luçmg ngLri lam vic theo thâm quyên quy djnh tai  khoãn 1, 
khoán 2 Diéu nay trên ca sâ dê nghj ccia Giám doe các sâ, Chü tjch UBND các qun, 
huyn, ngi.rñ &rng dâu các dan vj s 7r nghip cOng 1p trirc thuc UBND thành phô 

4. Trách nhim, quyn hn cüa Giám dc sä, Chü tjch UBND qun, 
huyn 

a) Chi do, hithng dan, kim tra các don vj sir nghip cOng lap tnrc thuc 
xay dirng, tong hp kê hoach sO 1ung ngui lam vic trong don v sir nghip 
Cong 1p hang nàm trInh Co quan Co thâm quyên phê duyt. 

b) Thông báo s6 Iuc'ng ngui lam vic cho các don vj sir nghip cOng 1p 
tr11c thuc theo quyêt dnh phán bô ciia UBND thành phô. 

c) Báo cáo dinh ks', dot xut tinh hInh si1 dçing vj trI vic lam, s luqng 
ngu1i lam vic trong don v sr nghip cong lap tr11c thuOc  cho co quan Co thâm 
quyên theo quy djnh. 

5. Trách nhim, quyn hn cüa nguäi dng dAu các don v sr nghip cOng 
lap tnxc thuc UBND thành phO, si, UBND qun, huyn 
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a) Di vói dan vj si.r nghip cong 1p dirçc giao quyn tu chü (gom dan vj 
sr nghip cOng 1p tr bão dam chi thithng xuyên và chi dâu tix; dan vj sir nghip 
cong lap tir bào dam chi thtthng xuyn): Quyét djnh sO hxcing ngu?xi lam vic 
phü hcp vi chfrc nàng, nhim vii dixçc giao, trên ca sâ huOng dn djnh mc cüa 
ca quan có thâm quyên (neu co), báo dam vic lam On djnh và thu nhp cho so 
lucing ng.thi lam vic tang them (thông qua Hi dOng quán 19 truâc khi quyêt 
djnh). 

b) Di vài don vj sj nghip cong 1p chtra thrçic giao quyn tir chü (gm 
dan v sr nghip cong l.p tr bá.o dam mOt phân chi thung xuyên Va don vj sr 
ng,hip cong 1p do ngân sách nhà nuóc báo dam chi thung xuyén) 

- Dan vj sr nghip cong 1p tnrc thuOc UBND thành ph: Xây drng k 
hoach so luvng ngithi lam vic hang nàm, báo cáo UBND thãnh phô (thông qua 
S& NOi viii); 

- Dan vj sir nghip cong 1p tryc thuc so, UBND qun, huyn: Xây drng 
kê hoeh so 1ixcng ngithi lam vic hang näm, trmnh ca quan chü quàn tong hp, 
báo cáo ca quan có thâm quyên phê duyt. 

Chtrong IV 

QUAN LY VIEN CHTC 

Miic 1 

TUVEN DTJNG VIEN CIIUC 

Diu 10. Tuyn dijng viên chfrc (thi tuyn và xét tuyn) 

1. Trách nhim, quyn h?n cüa Giám d6c SO Ni vçi 

a) Quyt djnh phê duyt k hoach tuyn diing (thi tuyn hoc xét tuyn), 
kêt qua tuyên diving viên chirc hoc hUy kêt qua tuyên diing cOa các don vj sr 
nghiêp cOng lap theo quy dinh (trir don vi su nghiêp cong lap duac giao quyên 
t1.r chü và tiêp nhan viên chirc dê bô nhim các chrc danh thuc thâm quyên cüa 
Chii tjch UBND thành pho); 

b) HirOng dn cOng tác tuyn dicing vien chrc các don vj sir nghip cong 
1p; kim tra, giám sat theo dOi vic tuyên diing viên chirc. 

2. Trách nhim, quyn han ct'ia nguOi dng du dan vj sr nghip cong 1p 
tr1rc thuc UBND thành phô 

a) Di vOi don vj sçr nghip cOng 1p dugc giao quyn tr chU: NguOi dirng 
dâu don v quyêt djnh ban hành kê hoch tuyên diing; thânh 1p Hi dong tuyên 
ding, Ban Giám sat; to chirc thc hin vic tuyên drng và cOng nhan kêt qua 
tuyen ding vién chirc theo quy djnh. Trong qua trmnli triên khai thixc hin, báo 
cáo kê hoach, quy trInh tO chfrc tuyên ding và kt qua tuyên dung ye UBND 
thãnhphô (thông qua SO NQi vi) dé theo di, kiêm tra vic tuyên dicing vien 

chrc theo quy djnh. 
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b) Di vài don vj sr nghip cong l.p chira ducic giao quyn tr chü: Ngithi 
dixng dãu dan vj sir nghip xây drng kê hoch tuyên dung viên chfrc và dê nghi 
Sä Ni vi hê duyt kê hotch tuyen diing; thành l.p HOi  dông tuyên dung, Ban 
Giám sat; to chrc thirc hin vic tuyên ding vien chirc theo quy djnh Va báo cáo 
dê ngh Sâ Ni vii phé duyt kêt qua tuyen diing viên chüc. 

3. Trách nhim, quyn hn cüa Giám d6c sä, ChU tjch UBND qun, 
huyn, nguñ drng dâu dan vj sr nghip cong 1p trrc thuc sâ, UBND qu.n, 
huyn 

a) Di vài dcm vj sr nghip cong 1p duçic giao quyn tr chü có dü diu 

kiin to chrc tuyén diving (dü diêu kin thành 1.p Hi dong tuyen diving Va các b 
phn giüp vic cüa Hi dong tuyên di.ing theo quy djnh): Ngui &rng dâu don vj 
quyêt djnh ban hành kê hoach; thành I.p HQi dông tuyên ding, Ban Giám sat; to 
chirc thirc hin vic tuyen dung và cong nh.n kêt qua tuyên diing viên chirc theo 
quy djnh. 

Trong qua trInh trin khai thrc hin tuyn ding; báo cáo k hoch, quy 
trInh to chi'rc tuyên diing và kêt qua tuyên diing ye si, UBND qun, huyn dê 
thea dOi, kiêm tra vic tuyên dung viên chirc theo quy djnh. 

b) D& vâi cac dan vj sr nghip cOng lap 
&rçic giao quyn tir chU nhixng 

khong dU diêu kin to ch(rc tuyen ding (do khOng dü diêu kin thành 1p Hi 
dong tuyên diing vã các b phn giip vic cüa HQi dông tuyên ding theo quy 
dnh): S, UBND qun, huyn chü trI ban hành kO hoch, thành 1p Hi dôn 
tuyén dung, Ban Giám sat; to chi'rc thirc hin vic tuyên ding và cong nhan kêt 
qua tuyên dyng viên chüc theo quy djnh. 

c) Di vi don vj sir nghip cOng [.p chua ducic giao quyn tr chü 

- Di vOi don vj sr nghip cOng 1p có dü diu kin t chüc tuyn dung: 
Si, UBND qun, huyn hixâng dn các don vj xây dirng kê hotch tuyên diing, 
thâm djnh và dê nghj So Ni vi phê duyt kê hotch tuyên dung; thành 1p Hi 
dong tuyên ding, Ban Giám sat; theo dOi vic tO chrc tuyên dçing cüa don vj; 
thâin djnh và báo cáo kêt qua tuyên diing vien chOc dê SO Ni vi phê duya theo 
quy dnh; 

- DM vOi don vj sir nghip Cong 1p không dii diu kin th chác tuyn 
dyng: SO, UBND qun, huyn chii tn xâ.y dirng kê hoch tuyên diing và dê nghj 
SO Ni vi phê duyt kê hotch; thành 1p Hi dOng tuyên dung, Ban Giám sat; to 
chc tuyên diing và baa cáo kêt qua tuyn d1ing viên chic dê SO Ni vii phê 
duyt thea quy djnh. 

Diêu 11. Tip n1in vão viên chfrc 

1. Trách nhim, quyên h?n  cüa Giám dôc SO Ni vii 

QuyEt djnh phê duyt k& qua tip nhan vão lam vien chic hoc thm djnh 
ye tiêu chuãn, diêu kin tiêp nhan vào lam viên chirc (dôi vOi truO'ng hop tiêp 

4 ,  

lac
m

x-
30

/0
8/

20
21

 1
6:

50
:0

1-
lac

m
x-

lac
m

x-
lac

m
x



10 

nhn d b nhim chi'rc danh quan 1) trixàc khi các co quan, don vj b nhim 
vien chirc quãn 1 theo thâm quyên quy dnh. 

2. Trách nhim, quyn hn cüa nguôi drng dAu don vj sir nghip Cong 1p 
tnrc thuc UBND thành phô 

Can c'r diu kin, tiêu chun theo quy djnh d rà soát các truàrng hçip tiêp 
nhn vào lam viên chc; thành 1p Hi dong kiêm tra, sat hach (neu có); thâm 
djnli ho so; to chirc kiêm tra, sat hach (neu co) và báo cáo dê nghj S NOi vii 
xem xét theo thâm quyên quy djnh tai  khoán 1 Diêu nay. 

3. Trách nhim, quyn han  ca Chü tch UBND qun, huyn 

Can cir diu kin, tiêu chun theo quy djnh d rà soát các trueing hçp tip 
nhân vao lam viên chuc cac don vi su nghiêp cong lap truc thuôc, thành lap Hôi 
dong kiêm tra, sat hach  (néu có); thâm djnh hO so; to chirc kiêm tra, sat hach 
(nêu co) Va báo cáo dê nghj Sâ Ni vi xem xét theo thâm quyên quy djnh tai 
khoãn 1 Diêu nay. 

4. Trách nhim, quyn han  Giám d6c sâ, ngui drng du don vi sir 
nghip cong 1p trirc thuOc si 

a) D& vói don vj sr nghip cOng 1p ducic giao thm quyn tuyn ding: 
Sà htràng dan các don vj sr nghip cong 1p can cr diêu kin, tiêu chuân theo 
quy djnh dê rà soát các tru6ng hcip tiêp nhn vâo lam viên chi'rc, thành 1p Hi 
dong kiêm tra, sat bach (nêu có); thâm djnh ho so, to chirc kiêm tra, sat hach 

(n&i co) và báo cáo d nghj Sâ Ni vi xem xét theo thâm quyên quy djnh tai 
khoãn 1 Diêu nay; 

b) Di vài don vj sir nghip cOng l.p chxa thrgc giao thm quyn tuyên 
diing: Sâ chü tn rà soat các trLrng hcip tiêp nhan  vào lam viên chirc; thành ltp 

Hi dông kiêm tra, sat hach (neu có); thâm djnh ho so, to chirc kiêm tra, sat hach 
(nêu co) và báo cáo dê nghj Sâ Ni vi xem xét theo thâm quyên quy djnh tai 
khoãn 1 Diêu nay. 

Diu 12. Quyêt djnh tuyn thing viên chfrc, tip nhn vào lam viên 

chfrc; k kt hç'p dông lam vic; tp sq', bô nhim vão chfrc danh ngh nghip 

1. Quyt djnh tuyn dung viên chicc, tip nhn vâo lam viên chrc 

Trách nhim, quyn han  cüa Giám dc s&, Chc tjch UBND qun, huyn, 
nguäi dirng dau các don vj sr nghip cong l.p thuOc UBND thãnh phô quán 19 
theo thâm quyen tuyên diing viên chirc thirc hin các nOi  dung sau: 

a) Quyt djnh tuyn dung d& vài ngu&i trüng tuyn viên chirc theo k& 
qua tuyên ding d duçc co quan có thâm quyên phê duyt; quyêt djnh tuyên 
ding vã bô nhim vào chirc danh nghe nghip dOi vOi trumg hcip khong phâi 
thirc hin chê d tp sir hoc hüy bO quyêt djnh tuyên dung dOi vâi ngix?i dâ 
duçic tuyên dçing vâo vien chirc sau khi Co 9 kiên dong 9 cUa co quan Co thâm 

quyên phê duyt kêt qua trüng tuyên; 
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b) Quy& djnh tip nhan vào lam viên chüc hoc b nhim chrc vii viên 
chirc quãn l dôi vâi nhln trung hcip duçic tiêp nhn vào lam viên chrc dê bô 
nhim sau khi CO kiên thông nhât bang van bàn cüa Giám doe Sâ Ni vi1. 

2. K kêt hqp dng lam vic 

a) Chü tjch UBND thành ph6 k kEt, thay di, chm dirt hcp dng lam 
vic dôi vài viên chi'rc gitt chirc vi ngithi dirng dâu dcm vi sir nghip cOng 1p 
trirc thuc UBND thành pho; 

b) Giám dc sâ, Chü tjch UBND qun, huyn k két, thay di, chm dt'xt 
hcip ctông lam vic dôi vâi viên chirc giU chrc vij ngu?i dirng dâu dcn vj sr 
nghip Cong 1p trirc thuc sâ, UBND qun, huyn; 

c) Ngui thngdu don vj sir nghip cong 1p k kt, thay di, chm dt 
hcp dông lam vic dôi vâi viên chrc là cap phó cüa ngi ding dâu don vi sir 
nghip cong 1p và viên chc thuOc  thâm quyên quàn l'. 

3. Tp sr, b nhim vào chüc danh ngh nghip viên chi'rc 

a) Don vj sir nghip cong lap phân cong nguôi huàng dn tp sir; thirc 
hin the dO,  chInh sách dOi vài ngithi tp sir và ngui hi.ràng dan tp sir; 

b) Quy& djnh theo thm quyn hoc d nghj giám d6c so, chU tjch UBND 
quii, huyn quyêt djnh bô thim và xêp hxcing chirc danh nghê nghip dôi vOi 
viên chirc sau khi hêt thai gian tap s11 hoc buy bO quyêt djnh tuyên ding dôi vOi 
nguai không dtt kêt qua tp sr. 

Mic2 

ST DJNG VA QUAN LV VIEN CHIC 

Biêu 13. B6  trI, phân cong cong tác 

Ngxai dirng dAu don vj sr nghip cong 1p chlu trách nhim b trI va 
phãn Cong cong tac, giao nhiêm vu, kiêm tra viec thixc hiên nhiêm vu, thuc hiên 
chê dO, chInh sách theo quy dnh dOi vOi viên chuc thuOc thâm quyCn quãn l. 

Biu 14. B nhim, b nhim 1i, kéo dài th?ri gian cong tác dn tulii 
nghi hiru 

1. Trách nhim, quyn h.n cüa Chü tjch UBND thành ph 

a) Quyt dnh b6 nhim (k Ca ci'r quyn và phi trách co quan, don vj), b 
nhim l?i, kéo dài thai gian giU chirc vii den tuOi nghi huu, thôi gi chirc vil, 
min iThim dôi vOi các chirc danh sau: 

- Ngixai dng du và cp phó cua nguai di'xng du don vi sij nghip cong 
1p trrc thuOc  UBND thânh phô; 

- Nguai dung du các don vi sir nghip cOng lap trijc thuOc  sO ma van bàn 

pháp luat chuyên ngành quy djnh thuOc thâm quyên bô nhim cüa Chü tjch 
UBND thành phO. 
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b) Quyt djnh b nhim, b6 nhim 1i, min nhim kE toán trung các don 
vj sir nghip cong 1p trtrc thuc UBND thãnh ph6 theo quy djnh; 

c) Quyt djnh cho phép viên chüc thuOc thm quyn quãn 19 tham gia giU 
chirc vii nguäi dirng dâu các to chi'rc hi; 

d) Xem xét có 9 ki6n d Giám dc sä quyt djnh b6 nhim mOt s6 viên 
chirc là ngu?i dirng dâu các don vj sir nghip cong 1p trirc thuc s& theo quy 
djnh riêng cUa UBND thành pho. 

2. Trách nhim, quyn hn cüa Giám d6c S Ni viii 

a) Giám d6c Sâ Ni vii ra thông báo thc hin vic xem xét b nhim 1i, 

kéo dài thai gian gi chrc v11 quân 19 den tuoi nghi hixu dôi vâi các tru&ng hqp 
thuc thâ.m quyên bô nhim cUa ChU tjch UBND thành phô theo quy djnh ti 

diem a khoàn 1 Diêu nay; 

b) Thm djnh, cho 9 kin v vic b6 nhim 1?i, kéo dài th?ii gian giQ chfrc 
vi lnh do, quãn 19 den tuoi nghi hi.ru dôi vài ngi.r?ii dfrng dâu don vj sir nghip 

cong 1p trirc thuc s. 
3. Trách nhim, quyn hn cüa Giám dc so, Ch. tjch TJBND qun, huyn 

a) Quyt djnh b6 nhim (k cà ci:r quyn vãplw trách co quan, don vj), b6 
nhim 1i, kéo dài thi gian giU chrc vt den tuoi nghi huu, thôi giU chirc vii, 
mien nhim dôi vOi các chrc danh sau: 

- Ngui dirng d.0 các don vj sir nghip cong lap trtrc thuOc sO, UBND 

qun, huyn; 
- Cp phó cüa nguii düng d.0 the don vj sr nghip cOng 1p trirc thuOc 

sO, UBND qu.n, huyn. 
Riêng d6i vOi ngi.thi dirng du mOt s6 don vl sr nhip cong 1p trijc 

thuc sO theo quy djnh ti diem d khoân 1 Eiêu nay, giám doe sO (tuong duong) 
quyêt djnh bô nhim sau khi có 9 kiên cüa Ban Can siI dãng UBND thành phô 

hoc ChU tich UBND thành phô. 

b) Thông báo vic xem xét b6 nhim lai, kéo dài thii gian giü chCrc vi 

quàn 19 den tuôi nghi huu dOi vOi các tru&ng hçip thuc thâm quyên bô nhim 

theo quy dlnh. 
4. Trách nhim, quyn h?n cOa ngtthi dOng du the don vj sr nghip Cong 

1p trrc thuc UBND thành phô, sO, UBND qun, huyn 

a) Quyt djnh b6 nhim (k ca cir quyn và phi trách co quan, don vj), b6 

nhim lai, kCo dài thai gian giU chrc vi1 den tuôi nghi huu, thôi gii chirc v'i, 

min nhim dôi vOi vien chrc là 1nh dao cap phông (tuong duong) thuc don 
vj; cap tnr&ng, cap phó các don vj trirc thuc. 
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b) Thông báo vic xern xét b nhim lai, kéo dài thi gian gi chic vii 
quán 1 den tuôi nghi htru dôi vâi cac tru&ng hp thuOc thâm quyên bô nhim 
theo quy djnh. 

Diu 15. Thay di vj trI vic lam, bit phái, tip nhn, chuyên cong tác 

1. Trách nhim, quyn h?n  cUa Chü tjch UBND thânh ph 

a) Quy& djnh thay di vj trI vic lam, bit phái, tip nh.n, chuyn cong 
tác dôi vâi các trir&ng hcip thuc thãm quyên bô nhim cüa ChU tch UBND thành 
phô. 

b) Xern xét cO kin trirâc khi cac dan v ch.m dirt hcp dng lam vic 
doi vai vien chirc giQ chrc danh nghê nghip hang I (khong git the chirc danh 
thuOc thâm quyên bO nhim cUa Chü tjch UBND thành phô) chuyên den Cong 
tác tai các ca quan, dan vi,  không thuOc UBND thânh phô quàn 1. 

2. Trách nhim, quyn han  cüa Giám dc Sà Ni vii 

a) Xem xét có ' kin thay di vi, trI vic lam, chuyn cong tác, tip nhan 
cong tác dôi vâi nguôi dng dâu dan vi, sij nghip cong 1p tr dan vi, sir nghip 
cong 1p trirc thuc sâ, UBND qun, huyn nay sang don vj sir nghip cOng 1p 
trrc thuc sâ, UBND qun, huyn khác (trir các trung hqp thuc thâm quyên 
bô thim hoc có kiên bô nhim cüa Chü tjch UBND thành phô); 

b) Xem xét có kin d các Ca quan, don vi, quyt djnh tip nhan. cong 
chirc, viên ChCrc COng tác tai cáC Co quan, dan vi, không thuc UBND thành phô 
quàn l ye Cong táC tai  các dan vi, sr nghip cOng 1p (trr don vi, sr nghip cong 
lap thrçic giao quyên ti,r chü; dôi vOi vic tiêp nhn giáo viên phãi CO kiên cüa 
Chü tICh UBND thành phô); 

c) Xem xét CO kin cho tiêp nhan Va ehuyên cOng tác di vOi di tuvng 

thu hut và dào tao  theo ChInh sách phát triên nguôn nhân hrc chat luqng cao khu 
vIc cOng tfr don vi, sr nghip cOng 1p tr1rc thuc UBND thành phô, sà, UBND 
qun, huyn nay sang don vi,  sir nghip cOng 1p tri,rc thuc UBND thành phO, 

sâ, UBND qun, huyn khác; 

d) Xem xét Co kin tru1c khi các don vi, quy& djnh chm dfrt hçp dÔng 
1àmvic dê chuyên den Cong tác tai các ca quan, don vi, không thuQc thâm 
quyên quàn l cüa UBND thành phô dOi vi vien chüc là dôi tuçing thu hut vâ 
dào tao theo ChInh sách phát triên nguôn than hrc chat luqng cao khu VrC cOng. 

3. Trách nhim, quyn h?n cüa Giám d& sâ, Chü tjch UBND qu.n, huyn 

a) Quyt djnh thay di vi, trI viC lam, bit phái, tip nhan, chuyn cOng 
tác dôi vài ngui dirng dâu và cap phó Cüa ngi dung dâu dan vi, sr nghip 
COng lap trrc thuc sâ, UBND qun, huyn (rieng vic thay dôi vi, trI vic lam, 
tiêp nhan, chuyên cong tác dOi vài ngthi drng dâu theo quy djnh t?i diem a 
khoân 2 Diêu nay quyêt djnh sau khi có ' kiên cüa Giám dOe Sâ Ni vii). 
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b) Quy& djnh tip nhn và b trI Cong tác di vth cong chc, vien chic 
khong thuOc UBND thành phô quãn 19 ye Cong táC t?i  dan vj sr nghip Cong 1p 

chua duc giao quyên tir chü (sau khi có 9 kiên dông 9 cüa Giám dOe S NQi vi 

theo quy djnh); 

c) Quyt djnh bit phái viên chirc thuc tMm quyn theo thin quyn quy 

d) Xem xét có 9 kin chuyn cOng tác và tip nhn viên chtrc gita cac dan 

vi su nghip cong 1p trong cüng s&, UBND qun, huyn; 

d) Xem xét có 9 kin tip nh.n d6i vâi viên chirc cong tác tai cáC don vi 

sir nghip cOng 1p thuc so, UBND qun, huyn, don vj sr nghip cong 1p 
trirc thuc UBND thãnh phô ye cong tác tai các don vj sr nghip Cong 1p thuc 
thâm quyên quãn 19; 

e) Xem xét có 9 kin chuyn Cong tác di vOi viên chic các don vj sir 
nghip Cong 1p thuOc thâm quyên quãn 19 (trir ác tnrmg hcTp chuyên Cong táC 

theo quy djnh phái có 9 kiên cüa Chü tjch UBND thânh phô và Giám doe SO 

NOivii). 
4. Trách nhim, quyn hn cüa nguYi dimg du don vj sr nghip cong 1p 

trirc thuc UBND thành phô 

Quyt djnh thay di vj trI vic lam, bia phái, tip nhn, chuyên cong tác 
dôi vOi viên chirc thuc thâm quyên quãn 19 tr các truäng hp theo quy djnh 

phãi có 9 kiên cüa Chü tjch UBND thành phô, Giám dOe SO NGi vii). 

5. Trách thim, quyên han Cüa ngi drng du dan vj sr nghip cong 1p 
trrC thutc sO, UBND qu.n, huyn 

Quyt djnh thay di vj trI viC lam, bit phái, tip nhn, chuyn Cong tác 

dôi vOi vien chirc thuc thm quyên quãn 19 (trir các tru&ng hqp phãi Co 9 kiên 

cüa ChU tch UBND thành phô, Giám doe SO NOi vi, giám doe sO, chU tjch 
UBND qun, huyn). 

Diu 16. Thãng hng chfrc danh ngh nghip 

1. Xét thàng hang dc cách 

a) ChU tjch UBND thãnh ph COng nhn kt qua xét thäng hong dc cách 
chirc danh nghê nghip theo quy djnh; 

b) Giám d6c sO, ChU tjch UBND qun, huyn 1p thu tc, h so theo quy 
djnh trInh ChU tjch UBND thãnh phO (thông qua SO Ni vii). 

2. Thàng hong chirc danh ngh nghip tr hang II len hang I 

a) Chü tjch UBND thânh ph6 quyt djnh c'cr viên chixc dü tiêu chun, diu 
kiin dr thi ho.c xét thang hang chirc danh nghê nghip tr hang II len hang I do 
BO quãn 19 vien chc chuyên ngành to chc; 

djnh; 
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b) Chii tjch UBND thành ph quyt djnh b nhim và xp hxcmg vào chrc 
danh nghê nghip hang  I dôi v&i vien chic dat  kêt qua thi, xét thng hng hoc 
dôi vOi trixng hp dam bào tiêu chuân, diêu kin xét thäng hang khi dä có thông 
báo nghi hu'u sau khi có 9 kiên thông nhât cUa B Ni vi. 

3. Thäng hang chcrc danh ngh nghip tr hang III len hang II 

a) ChU tch UBND thành ph quy& djnh các ni dung: 

- Báo cáo d nghj B Ni vii phê duyt D an th chirc thi hoc xót thng 
hang chrc danh nghê nghip tr hang III len hang II; 

- Thành 1p I-Ii dng thi hoc xét thäng hang; quy& djnh t6 cliüc kS'  thi 
hoc xét thang hang; 

- Quyt djnh cong nhan kt qua thi hoc xét thäng hang chirc danh ngh 
nghip tr hang III len hang II; 

- Cir viên chic dü các tiêu chu.n, diu kin dir thi hoc xét thng hang 
chüc danh nghê nghip tà hang III len hang II do BO quãn 19 viên chic chuyên 
ngành to chüc; 

- Quyt djnh b nhim Va xp hxong vào chirc danh ngh nghip hang II 
dOi vài ngui dirng dâu các dan vj sr nghip cong lap  trirc  thuOc  UBND thành 
phO d trüng tuyên kr thi, xét thng hang hoc dam bão tiêu chuân, diêu kin xét 
thäng hang khi dà có thông báo nghi hru. 

b) Giám d6c Sâ Ni vu 

- Tham muu thm dnh, trInh Chü tjch UBND thành ph các ni dung d 
an thi hoac  xét thàng hang; cong nhan  kêt qua thi hoc xét thng hang chirc danh 
nghe nghip; 

- Quy& djnh bè nhim Va xp lixcing vào chirc danh ngh nghip hang II 
dôi vài viên chrc dã trüng tuyên k9 thi, xét thang hang ho.c dam bào tiêu chuân, 
diêu kiin xét thäng hng chic danh nghê nghip hang II khi d có thông báo 
nghi hixu (trr viên chrc là ngi.thi dirng dâu các dan vj sir nghip cong 1p tri1c 
thuc UBND thânh phô). 

c) Giám dc sâ thirc hin các ni dung sau: 

- Tng hcp chi tiêu, danh sách viên chirc có dU diu kin, tiêu chuAn dang 
k9 thi hoc xót thang hang chirc danh nghe nghip thuc ngành, 111th virc quàn 19 
(ké ea dan vj s1r nghip cong 1p trirc thuOc  sâ và các don vj sir nghip cong 1p 
khác trtrc thuOc  UBND thành phô, trirc thuc sä, ngành và UBND qun, huyn 
có chirc danh nghê nghip chuyên ngành thuc ngãnh, linh wc quãn 19); 

- Xây dirng d an thi ho.c xét thàng hang, báo cáo UBND thành phó 
(thông qua S Ni vii) áê thâm dnh nOi  dung dê an và chi tiêu thäng hang; 

- Sau khi ducic BO Ni viii thng nht v chi tieu vàni dung d an, chü tn 
tham muu Chfi tjch UBND thành phô thành 1p Hi dOng thi hoc xét thäng 
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hang; t chirc thi hoc xót thang hang chirc danh ngh nghip viên chirc theo 
quy djnh cüa pháp luat; 

- Xay dirng phircing an b nhim và xp krcrng vào chirc danh ngh nghip 
hang II dôi vOi viên chirc dä trüng tuyen k' thi ho.c xét thng hang dê dê nghi, 
Giám doe So Ni vi (ho.c Chü tjch UBND thành phô) ban hành quyêt djnh. 

Tri.thng hcp các B, ngành chü tn t chrc thi ho.c xét thàng hang ehCrc 
danh nghê nghi4p, các sO co trách nhim chü trl triên khai den the ca quan, don 
vi, thue UBND thành phô eó chtrc danh nghe nghip chuyên ngãnh thuOc 
ngành, lTnh vrc quân 1; tong hcip danh sách dü diêu kin, tiêu chuân dir thi hoc 
xét thang hang; báo cáo ChU tjch UBND thành phô (thông qua SO Ni vii) de cir 
dr thi ho.c xét thang hang do các B, ngành to chc theo quy djnh. 

4. Di vOi thang hang chirc danh ngh nghip len hang IV và hang III 

a) Dôi vOi Giám d6c sO, Chü tjch UBND quan, huyn 

- Giám dc sO chü trI tang hcTp nhu cAu thi hoc xét thäng hang chirc danh 
nghê nghip thue ngành, lTnh virc quãn 1 cüa các cci quan, don vi, thuQe UBND 
thành phô (kê Ca don vi, sir nghip cong lap tryc thuOc sO va các don vi,  sir 
nghip Cong 1p khác trirc thuc UBND thành phô, trirC thuc sO, ngành và 
UBND quan, huyn có ehrc danh nghê nghip chuyên ngành thuc ngãnh, linh 
virc quãn 1). Chii tjch UBND quan, huyn chü trI tong hcTp nhu câu thi hoc xét 
thäng hang chirc danh nghê nghip doi vOi viên chirc ngãnh giáo dic và dào tao 
thuc pham vi quãn l. 

- Xây dirng D an th chire thi hoc xét thang hang chüc danh ngh nghip, 
chi tiêu thi hoc xét thäng hang dê g1ri SO Nti vii phê duyt; 

- Thành 1p Hi dng thi hoc xét thang hang chirc danh ngh nghip; tè 
chrc thi hoc xét thng hang chirc danh nghê nghip viên ChIIC theo quy djnh 
eüa pháp luat; báo cáo két qua ye SO Ni vii de Cong nhan kêt qua thi hoc xét 
thang hang chic danh nghê nghip theo quy djnh; 

- Quyt djnh b nhiGm ehirc danh ngh nghip và xp luang di vOi viên 
chc trüng tuyên theo két qua k' thi hoc xét thng hang chc danh nghê nghip 
len hang IV và hang III. 

b) Giám d6c SO Ni v quy& djnh phê duyt d an t6 chc thi hoac  xét 
thäng hang chic danh nghe nghip, chi tieu thäng hang chic danh nghê nghip 
len hang IV và hang III; quyêt djnh phe duyt k& qua to chrc thi ho.c xét thàng 
hang chirc danh nghe nghip len hang IV vã hang III. 

Biu 17. Xét chuyên chine danh ngh nghip 

1. Chü tjeh UBND thành ph 

a) Quyt djnh xót chuy&n chirc danh ngh nghip tuang thiang vOi chüc 
danh nghê nghip hang I; 
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b) Quyt djnh xét chuyn chrc danh ngh nghip di vâi ngir&i dtrng dAu 
các dan vj sr nghip cong 1p tnrc thuc UBND thành phi; 

2. Giám dc Sâ Ni vi 

a) QuytdInh  xét chuyn sang ch(xc danh ngh nghip khác cüng hang vài 
chirc darth nghe nghip hang II dôi vâi viên chirc các dan vj sr nghip cong 1p 
(trr vien chirc lâ ngu?ii düng dâu các dan vj sir nghip cong 1p trijc thuc 
UBND thành phô); 

b) Quy& djnh xét chuyn sang chCrc danh ngh nghip khac cüng hang 
dôi vài cap phO cüa ngthi di'rng dâu các don vj sr nghip cong 1p trirc thuc 
UBND thành phô. 

3. Giám d6c si quyt djnh hoc phân c.p cho ngii?ñ di'rng Mu don vj sir 
nghip cOng 1p quyêt djnh xét chuyên t1r chirc danh nghê nghip nay sang chrc 
danh nghê nghip khác cüng hang vâi chcrc danh nghê nghip tr hang III trä 
xuông dôi vOi viên chi'rc thuc thâm quyên quãn 1. 

4. Nguäi dUng Mu don vj sir nghip cong Ip trirc thuc UBND thành 
phô, Chü tjch UBND qun, huyn quyêt djnh xét chuyên tir chirc danh nghê 
nghip nay sang chfrc danh nhê nghip khác cing hang vâi chrc danh nghê 
nghip tcr hang III tr& xuOng dOi vi viên chirc thuGc thâm quyên quán 1. 

Diu 18. Dão tao,  bi dtrong 

1. UBND thành phó quyt djnh ban hânh quy hoach, k hoach dào tao, 
bôi du0ng viên chirc hang näm, dài han. 

2. Chü tch UBND thành ph quyt djnh cci viên chcrc di dào tao,  bôi 
duO'ng theo thâm quyên quy djnh. 

3. Giám d6c Sci NOi vu t chirc trin khai thrc hin k& hoach dào tao,  bi 
duöng viên chüc dä thrcic UBND thânh phO phê duy. 

4. Giám dc sci, Chü tjch UBND qun, huyn, ngxäi dng Mu dan vj sr 
nghip Cong ip thuc UBND thânh phô xay dijng kê hoach dào tao,  bôi du&ng, 
trin khai th giC hin kê hoach dào tao,  bôi du0ng, ci.r vien chcic tham gia dâo tao, 
bôi throng theo thâm quyên và tOng hçip, báo cáo kêt qua dào tao,  bOi duong 
theo quy djnh. 

Diu 19. Nãng bc Itrong thu'?rng xuyen, nâng bc hrong trtr&c thôi han 

1. Trách nhim, quyn han  cüa Chci tjch UBND thành ph 

a) Quy& djnh nâng bac  li.rang thung xuyên, phii c.p thãm niên vut 
khung, nâng bac  h.rang truoc thoi han  dôi vói ng1xi dcing dâu các don vj sir 
nghip cOng 1p trirc thuOc UBND thành phO; 

b) Quy& djnh nâng bac  luong thu?ng xuyên, phii c&p thâm niên vuçt 
khung, nâng bc h.rcmg truOc thi han  dôi vâi viên chcic giU chirc danh nghê 
nghip hang I. 

lac
m

x-
30

/0
8/

20
21

 1
6:

50
:0

1-
lac

m
x-

lac
m

x-
lac

m
x



18 

2. Trách nhim, quyn han  cUa Giám dc Sâ NOi vit 

Quyêt dlnh  nâng bc 1uon thtthng xuyen, phv cp thâm niên vucit khung, 
nâng bac lucing trixàc thai han  dôi vOi cap phó cüa nguii dirng dâu các dan vj sij 
nghip cong l.p trirc thuOc UBND thành phô. 

3. Trách nhim, quyn hn cüa Giám dc sâ, ChiX tich IJBND qun, huyn 

a) Quyt djnh nâng bc hrong thuàng xuyên, phii cp thâm niên vixçlt 
khung dôi vài viên chrc thuc thâm quyên bO nhim cüa giám doe sà, chü tjch 
UBND qun, huyn; 

b) Thrn djnh ti 1, diu kiin, tiêu chuAn, danh sách nâng bc lucing truic 
thihn theo quy djnh (trir dan vj sir nghip cong 1p thxçic giao quyên tr chU); 
quyêt dnh hoc phân cap cho ngithi dirng dau dan vj sr nghip cOng 1p quyêt 
djnh nâng bc h.rong triràc th?yi h?n  dôi vâi viên chirc gift chüc danh nghê 
nghip tr hang II tr& xuông thuc thâm quyên quan 1 (trr viên chirc thuOc thâm 
quyên cüa Chü tjch UBND thãnh phô, Giám dOe S Ni vii thI 1p thu tijc trInh 
co quan có thâm quyn ban hành quyêt djnh theo quy djnh). 

4. Trách ithim, quyên han cüa ngis&i drng d&u dan vj sir nghip cong 1p 
trirc thuOc UBND thành phô 

a)Quy& djnh nãng bc kiang thuông xuyên, phii cp thâm niên vucct 
khung dOi vài vien chirc thuc thâm quyên quân 1 (tth ngu?i dirng dâu và cap 
phó ngui diXng dâu thuOc thâm quyên cüa Chü tjch UBND thành phô, Giám 
d6c Si NOi  vii). 

b) Thrc hin ni dung theo quy dnh tai  dim b khoãn 3 fMu nay. 

5. Trách nhim, quyén han cüa ngi.thi dung du dan vj sir nghip cOng 1p 
trrc thuOc  s&, UBND qu.n, huyn 

a) Di vâi dan vj sir n3hip cOng 1p thrçic giao quyn tr chü: Thrc hin 
ni dung theo quy djnh tai diem b khoãn 3 Diêu nay; quyêt djnh nãng bc hxang 
thtrng xuyên, phi cap thâm niên vi.rqt khung dôi vâi viên chirc thuQc thârn 
quyên trrc tiêp quãn 1 (trCr viên chirc thuc thâm quyên bô nhim cüa giám dOe 
si, chU tjch UBND qun, huyn); 

b) Di vOi dan vj sir nghip cOng 1p chixa dtrçic giao quyn tr chü: Quyt 
djnh theo phán cap quiXn 1y vic nâng bc lirang thung xuyên, phi cap thâm 
niên virçrt khung, nâng bc h.rang truc thai hn dOi vài viên chrc thuOc thâm 
quyên trçc tiêp quãn 1 (tth viên chirc thuc thâm quyen bO nhim cüa giám doe 
sä, chu tjeh UBND qutn, huyn). 

Diu 20. Dánh giá, xp Ioi chat ltrçrng viên chüc, khen thufrng, xfr 12 
k5r 1tit 

1. Dánh giá, xp loai cht luçmg viên chiXc 
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a) Chü tjch UBND thãnh ph dánh giá, xp 1oi chit lucing viên chrc dM 
vi nguñ drng dâu dan v sir nghip cong 1p tnrc thuOc UBND thành pho; 

b) Nguäi dirng d.0 dan vj sij nhip cong 1p trirc thuc UBND thãnh ph 
dánh giá, xêp lo?i vien chirc dOi vâi cap phó cüa ngtrài di'mg dâu dan vj six nghip 
và viên chirc thuc thâm quyên quán 1; 

c) Giám dc sO', Chü tjch TJBND qun, huyn dánh giá, xp lo?i chat lucing 
vien chirc dôi vâi nguO'i thrng dâu các dan vi sir nghip cong 1p trirc thuc sO', 
UBND qun, huyn; 

d) NguO'i drng dIu dan vj sr nghip cong ltp trrc thuOc  sO', UBND qun, 
huyn có trách nhim to chirc vic dánh giá, xep 1oti chat ltrcing vién chirc dôi 
vài cap phó cüa ngtrO'i dirng dâu các dan vj sr nghip cong 1p trirc thuOc sO', 
UBND qun, huyn và vién chirc thuOc thâm quyên quán l. 

2. Khen thtr&ng 

Vic khen thuâng di vài vien chirc thuc thm quyn quán 1 thirc hin 
theo Luat Thi dua, khen thi.râng, các van ban hiràng dn thi hânh. 

3.XCr1k'1uat 

a) Chi'i tjch UBND thành ph thirc hin thu tic xi'r 1 k' 1ut và quy& djnli 
hmnh thirc k' 1ut dôi v&i viên chirc thuc thâm quyên bô nhim cüa Chü tjch 
UBND thành pho; 

b) Giám dc sO', chü tich  UBND qun, huyn thrc hin thu tiic xir 1 k 
luat và quyét djnh hInh thrc k9' lust  dôi vO'i viên chrc thuc thâm quyên bO 
nhim cüa giárn doe sO', UBND qun, huyn; 

c) NguO'i dCrng du dan vj sir nghip cong 1p tnrc thuc UBND thành 
phô, truc thuôc so, truc thuOc UBND quân, huyên quyêt dinh ky luât viên chuc 
thuOc thâm quyên bô nhim và viên ch(rc thuOc thâm quyên quán 1. 

Diêu 21. Thôi vic và ughi hiru 

1. Chü tjch UBND thành ph quy& dlnh  thôi vic, thông báo nghi hi.ru và 
quyêt dnh nghi hru dôi vâi nguO'i dung dâu và. cap phó cQa ngixO'i di'mg dâu don v 
sr nghip cong 1p tnrc thuOc  UBND thành phO. 

2. Giám dc SO' Ni vi xem xét có kin truâc khi các don vj quyêt djnh 
thôi vic dôi vái viên chi.rc là dôi tilçing thu hut và dào t?o  theo ChInh sách phát 
trién nguôn nhân lc chat 1ucing cao kim vrc cOng. 

3. Giám d6c sO', Chü tich  UBND qun, huyn quy& djnh thôi vic, thông 
báo nghi hu'u vã quyét djnh nghi huu dôi vâi nguäi dirng dâu và cap phó ci1a ngixôi 
dirng dâu don vj sir nghip cong 1p trrc thuOc  sO', UBND qun, huyn. 

4. NgirO'i &xng du don vj sr nghi4p cong 1p trirc thuc UBND thành 
ph& trrc thuc sO', trrc thuc UBND qun, huyn quyêt djnh thôi vic, thông 
bá.o nghi hu'u và nghi hiru dôi v&i viên chüc thuc thâm quyên quán l. 
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Diu 22. Ch d báo cáo, thng kê và quán 1 h sr viên chfrc 

1. Ch dO báo cáo, thng kê 

a) Sr NOi  vi thrc hin báo cáo v s6 luçing, chit 1i.rçng, tuyn ding, quân 
1, si'x dung, k' 1ut, nghi hixu, thôi vic, dào tto, bôi dung, dánh giá, xêp 1oi 
chat luqng, chuyên dôi vj trI cong tác doi vài viên chrc theo quy djnh và các 
báo cáo chuyên dê, dOt xuât khác. 

b) Giám dc si, Chü tjch UBND qun, huyn 

- 
Thirc hin báo cáo v s krcmg, eht hrcmg, tuyn ding, quãn 1, sü 

ding, k' 1ut, nhi huu, thôi vic, dào tao, bôi dixOng, dánh giá, xêp 1oi chat 
luçing, chuyên dôiv trI cong tác dôi vâi viên chi'rc theo quy djnh vã the báo cáo 
chuyên dê, dOt xuât khác. 

- 
Vão tháng 01 hang nm báo cáo S NOi vi v chi tiêu, danh sách viên 

chrc dU diêu kiOn xét nâng bac lucmg truâc thai hn trong n.m vâ danh sáeh da 
thire hin nâng bc luang tnrâc htn trong näm trixOc lien kê. 

2. Quân 1 h so viên chirc và Phn mm quân 1 can bO,  cong chirc, viên chi'rc 

a) Giám d& Sâ NOi vi 

- 
Lap, quán 1 h so di vâi ngixñ dirng du, cAp phó nguôi dmg du don 

vj sir nghip cong 1p tr1rc thuOc UBND thành phô. 

- 
Huàng dan, kim tra vic thire hin cOng tác quán 1 h so d& vâi viên 

ch'(re theo quy djnh cUa pháp lut. 

- 
Theo dOi, quán 1 vic sir dung Ph.n mm Quãn 1 h so can bO, cOng 

chrc, viên chirc. 

b) Giám dc s6, Chü tjch UBND quan, huyn, ngu?xi dirng du the don vj 
six nghip cong 1p thuOc UBND thành phô quàn 1' 

- 
Lip, quãn 1 h so viên ehrc gi chrc vi lanh do, quãn 1 thuOc thAm 

quyên bô nhim và viên chirc thuOc thâm quyên quán 1 theo quy djnh; 

- 
Thirc hin cp nht PhAn mm Quãn 1 h so can bO, cong churc, viên 

chi'rc và gixi ye Sâ NOi vi,i các quyêt djnh lien quan den nhng biên dng trong 
qua trInh quán l, si~ diing viên chic chm nhât 05 (näm) ngày kê tü ngãy ban 
hành quyêt djnh dê theo dOi, tOng hcip. 

3. Thanh tra, kim tra; giái quyt khiu nti, t cáo và các nOi dung khác 

a) Giám d6c Si NOi vi 

- 
Tham mixu các nOi dung thuOc thAm quyn cUa UBND thành ph& Chü 

tjch UBND thânh pho; 

- 
Thanh tra, kim tra vic thrc hin cac quy djnh v tuyn dung, s diin 

và quãn l viên chirc; vic thirc hin chê dO, chInh sách và Cong tác quàn 1" ho 
so dôi vOi viên chirc theo quy djnh cUa pháp 1u.t; 
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- HtrOng dn thrc hiên tuyn diing, sr diving và quãn 1 viên chrc; vic 
thrc hin chê d, chInh sách và cong tác quãn i ho sc dôi vâi viên chirc theo 
quy dlnh  cüa pháp 1ut; 

- Cp m s the di vói vien ch'Crc; huâng dan, thanh tra, kim tra vic 
quân 1 và si:r diing the dôi vài viên chirc. 

b) Giám dc sâ, Chü tjch UBND qun, huyn, ngithi drng du don vj sir 
nghip cong lap trirc thuOc UBND thânh phô 

- Lp thU tiic trmnh UBND thành phó, Chii tjch UBND thành ph các ni 
dung quy dn.h thc thám quyen ciia UBND thânh phô, ChU tch UBND thành phO 
(thông qua Sâ Ni vi) và dê nghj S& NOi  vii giãi quyêt các nOi  dung quy djnh thuOc 
thâm quyên cUa Sä Ni vii; 

- Giãi quyt khiu ni, t cao, kin nghj, phán ânh thue thrn quyn theo 
quy djnh cUa pháp luat ye khiêu ni, to cáo, kiên nghj, phãn ánh; 

- Giám dc sâ, ChU tjch UBND qun, huyn thanh tra, kim tra các dan vj 
thuc và tr1c thuOc vic thi bath các quy djnh cUa pháp luat ye cong tác tuyên 
dicing, sU dicing, quán l và các chê d, chInh sách dôi vâi viên chirc; 

- Cn ci'r trách nhim, thm quyn ducic giao tai Quy djnh nay, Giám dc 
S& quyêt djnh phân cap vic tuyen diing, si'r diing vá quân 1 vien chUc cUa dan 
vi su nghiep cong lap true thuOc chi cue, dan vi su nghiëp cong lap true thuôc 
s; ChU tjch UBND qun, huyn quyêt djnh phân cap vic tuyên dicing, sir dicing 

và quán 1 viên chirc cUa dan vj sir nghip cong lap trirc thuOc  UBND qun, 

huyn. 

c) Nguôi dthig du các dan vj sr nghip cong lap trirc thuc sâ, UBND qun, 

- Lp thU tilc trInh s, UBND qun, huyn các ni dung thuOc thm quyn 
giãi quyêt cUa cap trên; 

- Chju trách nhim thirc hin các nOi  dung theo phân cp cUa giám dc si, 

ChU tjch UBND qun, huyn; 

- Giái quyt khiu ni, t6 cáo theo quy djnh; báo cáo djnh ks', dOt  xu&t 
vic thijc hin các quy djnh eUa pháp luat ye vic tuyên ding, sir ding, quãn l 
và các chê dO, chInh sách dôi vâi viên chUc theo phân cap. 

Chu'ong V 

DIEU IUIOAN THI HANH 

Biêu 23. Diu khoán chuyn tip 

Dôi vâi các tru&ng hqp là hvp  dng lao dng trong dan vj sir nghip cong 
lap theo dUng quy djnh cUa pháp luat thI áp diing BO Luat lao dng và các van 
ban thi hânh BO Luat lao dng. 

huyn 
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Diu 24. T chfrc thrc hin 

1. Giám d6c sâ, Chü tjch UBND các qun, huyn; nguii di'rng dAu cac 
dcin vj sr nghip Cong 1p trirc thuOc UBND thành phô vâ ngu?ii dfrng dâu các 
Co quan, to chi'rc lien quan có trách thim thrc hin Quy dlnh nay và chju trách 
nhim trong phm vi dtrçic phân quyn, phân cap. 

2. Truông hçip các quy djnh duçic vin dn trong Quy djnh nay có b 
sung, sra dOi hoc &rçic thay thô thI áp diing theo các van ban quy phm pháp 
1u.t mâi ban hành; tri'r tru&ng hçip pháp luat có quy djnh khác. 

3. Trong qua trnh thirc hin Quy dnh nay, nu có vn d phát sinh, các 
Co quan, don vj, dja phucmg kjp thM phân ánh ye UBND thành phO (thông qua 
Sâ Ni vi) dê theo dOi, diêu chinh, bô sung cho phü hcp vâi quy djnh cUa Nhà 
nuâc và tInh hInh thirc tê cüa dja phucing hoc tri.thng hçtp các quy djnh cüa 
pháp lut chuyên ngânh ho.c quy djnh cüa co quan Co thám quyên thay dôi thI 

thirc hin theo các ni dung &rcic thay dOi./. 
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