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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị
trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;
Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của
Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;
Căn cứ Quyết định số 2047/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 Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 2705/QĐ-BNV ngày 26/10/2017 của Bộ Nội vụ về
phê duyệt bổ sung danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành
chính của tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 1000-QĐ/TU ngày 04/12/2017 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí
đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý;
Căn cứ Quyết định số 1069-QĐ/TU ngày 22/01/2018 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc ban hành quy định khung tiêu chuẩn chức danh và
định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban và
tương đương ở cấp tỉnh, cấp huyện;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 298/TTr-SNV ngày
24 tháng 6 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (có phụ lục kèm theo).
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Trên cơ sở Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm kèm
theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:
a) Đề nghị cấp có thẩm quyền tuyển dụng công chức theo quy định.
b) Thực hiện quản lý, sử dụng công chức theo danh mục vị trí việc làm,
ngạch công chức tối thiểu; xác định số lượng biên chế công chức và hợp đồng
lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của
Chính phủ cho từng vị trí việc làm, đảm bảo không vượt số lượng được UBND
tỉnh giao; điều chỉnh biên chế của từng vị trí việc làm theo lộ trình tinh giản biên
chế hằng năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo UBND tỉnh.
c) Rà soát, bố trí công chức tại phòng, đơn vị thuộc Sở đảm bảo đúng tiêu
chuẩn về ngạch công chức và chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Có kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, trình độ
chuyên môn, đảm bảo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định.
d) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thống nhất thực hiện hoặc báo cáo xin ý
kiến UBND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực
hiện quản lý, sử dụng công chức theo vị trí việc làm.
2. Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra
quản lý và sử dụng công chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc
Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh, phòng THNC, TT TH-CB;
- Lưu: VT, (HXĐ).
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