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I- CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ QUY ĐỊNH XÂY DỰNG VTVL 

 Luật Cán bộ, công chức 

 Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22-4-2013 
quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công 
chức;  

 Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW ngày 12-9-2016 
của Ban Tổ chức TW 

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 
tổ chức của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm 
quyền ban hành. 
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II- MỘT SỐ KHÁI NIỆM 

Điều 7 Luật Cán bộ, công chức: 

Khoản 3: “Vị trí việc làm là công việc gắn với chức 
danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác 
định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, 
đơn vị” 

Khoản 4: “Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về 
năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 
công chức” 
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VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

     Khoản 1 Điều 7 Luật viên chức: 

  "Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với 

chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương 

ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu 

viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập" 
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VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ VỊ TRÍ CÔNG TÁC 

   Vị trí công tác dùng để phân loại công chức, cụ 

thể là: công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và 

công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.  

   (Khoản 2 điều 34 Luật Cán bộ, công chức)  
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PHÂN NHÓM  CÔNG VIỆC, PHÂN LOẠI VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

 Phân nhóm công việc: 

 - Công việc lãnh đạo, quản lý: ví dụ Trưởng Ban,        
 Phó Trưởng Ban, Trưởng phòng... 

 - Công việc chuyên môn, nghiệp vụ: 

 - Công việc hỗ trợ, phục vụ: 

 Phân loại vị trí việc làm: 

 - Vị trí việc làm do 1 người đảm nhận: 

 - Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận: 

 - Vị trí việc làm kiêm nhiệm:  
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VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ NGƢỜI THỰC HIỆN 

► Vị trí việc làm tập trung vào công việc (không phải 
con người). 

► Có thể 1 người đảm nhận “toàn bộ” 1 vị trí việc làm. 

  Có thể 1 người đảm nhận nhiều vị trí việc làm. 

► Khi 1 vị trí việc làm có khối lượng công việc nhiều 
thì có thể bố trí nhiều người thực hiện. 
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NHẬN DIỆN 1 VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

1. Có công việc theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức  

2. Có sản phẩm của công việc và có thể đo lường, đánh giá được 

việc hoàn thành công việc đó 

3. Có khung năng lực để thực hiện các công việc biểu hiện bằng: 

kiến thức, hiểu biết; kỹ năng và thái độ đối với công việc và 

phân biệt được với khung năng lực của các vị trí việc làm khác 

4. Tương ứng với một ngạch công chức (đối với VTVL chuyên 

môn nghiệp vụ) 

5. Có tên gọi  
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NHẬN DIỆN 1 VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

  Đủ căn cứ để:   

       - Tuyển dụng 

   - Bố trí sử dụng  

       - Đào tạo, bồi dưỡng, 

          - Quy hoạch  

              - Nâng ngạch 

         - Bổ nhiệm 

             - Đánh giá công chức 
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Một số yếu tố cơ bản ảnh hƣởng chi phối            
đến xây dựng VTVL 

 Quan điểm, chủ trƣơng của Đảng và pháp luật Nhà 

nước về đổi mới hoàn thiện chế độ công chức, công vụ 

 Các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong các cơ quan đảng 

 Đặc thù công tác của cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng   

 Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan 

 Chế độ làm việc, lề lối làm việc, Quy trình chuyên môn 

nghiệp vụ và xử lý công việc của cơ quan; quy chế phối 

hợp giữa các cơ quan … 
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Một số yếu tố ảnh hƣởng … 

Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Mức độ hiện đại hóa công sở, phương tiện làm việc 

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, vụ, 
đơn vị trong thời gian qua 

Vai trò của lãnh đạo, cấp uỷ đảng và các tổ chức chính 
trị - xã hội trong cơ quan, vụ, đơn vị. 

Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đối 
với việc đổi mới cơ chế quản lý.  
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XÂY DỰNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 
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Xây dựng  
   VTVL 
 

Xác định VTVL 
 

Xây dựng và áp dụng 
các quy chế, quy định  
quản lý công chức 
 theo mô hình VTVL 
 

Quyết tâm 

Có lộ trình 



QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Theo chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh cải cách 

chế độ công vụ, công chức; tinh giản biên chế 

Phải có tính kế thừa những ưu điểm và khắc phục nhược điểm 

trong quản lý CB, CC, VC trong thời gian vừa qua; có sự tham 

gia tích cực của CB, CC, VC  

Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, công việc 

thường xuyên và đột xuất của cơ quan, đơn vị.  

Thực hiện từng bước để áp dụng mô hình quản lý công chức 

gắn với VTVL ở cơ quan 
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Nghị quyết số 17-NĐ/TW ngày 01-8-2007  

của Hội nghị lần thứ năm BCHTW khóa X 

“Xác định rõ vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh công 

chức trong cơ quan của Nhà nước để làm căn cứ tuyển dụng 

và bố trí sử dụng cán bộ, công chức” 

 “Đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức. 

Tuyển dụng cán bộ, công chức phải căn cứ vào nhu cầu, vj 

trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức. 

Thông qua việc thi tuyển, sát hạch, kiểm tra để tuyển 

dụng cán bộ, công chức đủ phẩm chất và năng lực vào làm 

việc trong bộ máy. Khắc phục tình trạng vào cơ quan rồi 

mới đƣa đi đào tạo và chủ yếu là đào tạo tại chức” 
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Nghị quyết số 17-NĐ/TW ngày 01-8-2007  

của Hội nghị lần thứ năm BCHTW khóa X 

 “Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải căn cứ vào 

kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao” 

 “Trong bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, cần 

bảo đảm sự ổn định để chuyên môn hóa, đồng thời có sự điều 

chuyển cần thiết để đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ và phòng 

ngừa tiêu cực” 

 “Giảm cấp phó trong bộ máy”. “Để khắc phục tình trạng quá 

nhiều cấp phó trong cơ quan hành chính, trước hết cần tập 

trung đổi mới phƣơng thức, lề lối làm việc của các cơ quan; 

giảm hội họp, phân định rõ trách nhiệm của tập thể và người 

đứng đầu cơ quan.’’ 
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Kết luận số 37-KL/TW ngày 02-02-2009 của Hội nghị lần 

thứ chín BCHTW khóa X về tiếp tục đẩy mạnh chiến 

lƣợc cán bộ từ nay đến 2020 

“Chất lượng đội ngũ cán bộ còn những mặt yếu; cơ cấu 

mất cân đối; thiếu cán bộ quản lý giỏi, cán bộ đầu 

ngành, cán bộ có trình độ cao, có khả năng dự báo, 

xử lý tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh” 

“Mới tập trung nhiều vào đối tượng cán bộ quản lý, 

chưa chú trọng đúng mức, toàn diện đến các đối tượng 

cán bộ khác” 

 “Quy hoạch cán bộ chuyên môn” 
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Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của Hội nghị lần 

thứ bảy BCHTW khóa XI: Một số vấn đề về tiếp tục đổi 

mới, hoàn thiện hệ thống chính trị 

“Về biên chế, cần tăng cƣờng kiêm nhiệm một số 

chức danh trong các tổ chức của hệ thống chính trị” 

“Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp 

lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực 

chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, đáp ứng được 

yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị  

  “Xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, nhất là đội ngũ 

cán bộ, công chức tham mƣu cấp chiến lƣợc ở cơ 

quan của Đảng, Nhà nước” 
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Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính 

trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức 

 “Thi nâng ngạch công chức, viên chức chất lượng thấp, còn 

tình trạng để giải quyết chế độ, chính sách” 

 “quyết tâm thực hiện tinh giản biên chế, nhưng không làm 

ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao” 

“Tiến hành đồng bộ với các hoạt động cải cách hành 

chính, cải cách chế độ công vụ, công chức… Một việc chỉ 

giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, các 

cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện” 
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Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính 
trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức 

 “Tỷ lệ tinh giản biên chế được xác định theo từng cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, phù hợp với thực tế số lƣợng, chất lƣợng 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đơn vị” 

 “Từ năm 2017, thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để 

thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao” 

 “Cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công 

chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, 

công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và 

không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã 

giải quyết chế độ nghỉ hƣu hoặc thôi việc theo quy định” 
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QUY TRÌNH XÂY DỰNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

1. Xác định vị trí việc làm  

     - Phương pháp xác định VTVL được thực hiện theo 
phương pháp tổng hợp, kết hợp phân tích tổ chức và phân 
tích công việc 

     - Xác định VTVL được thực hiện ở cấp phòng và tương 
đương (ban hoặc vụ không có cấp phòng) 

2. Xây dựng các quy định, quy chế để thực hiện quản lý 
công chức, viên chức theo mô hình VTVL 

 - Văn bản quy phạm pháp luật 

 - Quy định của Đảng 

 - Quy định, quy chế của cơ quan 
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Khi xác định VTVL, cần chú ý: 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức 

 Căn cứ QĐ số 450-QĐ/BTCTW ngày 22-12-1998 (về năng lực 
chuyên môn nghiệp vụ của các ngạch công chức…) 

 Quan tâm phân tích tổ chức (Bước 2 của HD số 04-HD/BTCTW) 

 Một nhiệm vụ chỉ giao do 1 tổ chức chịu trách nhiệm chính, 
tương tự một công việc do một người chịu trách nhiệm chính 

 Cần tăng cƣờng kiêm nhiệm  

 “Giảm cấp phó trong bộ máy” “khắc phục tình trạng quá nhiều 
cấp phó 

 Tạo sự điều chuyển cần thiết để đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ và 
phòng ngừa tiêu cực” 

 Xây dựng đội ngũ công chức có năng lực chuyên môn nghiệp vụ 
ngày càng cao. Quy hoạch cán bộ chuyên môn 

 Hình thành VTVL có đủ các tiêu chí nhận diện 

 Không làm tăng biên chế 
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PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

 
Bƣớc 1. Thu thập, thống kê công việc 

 Thống kê công việc của cá nhân - Biểu 1A  

     - Nội dung, nguyên tắc, kết quả thống kê: công việc thường 
xuyên, theo kế hoạch, giao thêm, phát sinh đột xuất, trong năm, 
giữa 2 nhiệm kỳ (kể cả công việc HĐLĐ 68)... sản phẩm công việc 

     - Mục đích:  

    + Đối với cá nhân: tự nhìn nhận về công việc và trách nhiệm… 

    + Đối với công tác xác định VTVL: thông tin, phương pháp… 

    + Đối với công tác quản lý: thực trạng sử dụng biên chế;  

                                  thêm cơ sở đánh giá, sử dụng công chức…  
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PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

 Bƣớc 1. ... 

 Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ của cấp phòng - 
Biểu 1B1 

 Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức có 
cấp phòng – Biểu 1B2 

 Thống kê nhóm công việc theo chức năng, nhiệm vụ của cơ 
quan – Biểu 1B 

    - Nội dung: thống kê công việc theo từng chức năng, nhiệm vụ 

    - Mục đích: phục vụ cho việc xem xét, rà soát phát hiện công 
việc, nhiệm vụ còn bỏ sót, hoặc chồng chéo trong tổ chức các cấp, 
hoặc công việc, nhiệm vụ cần điều chỉnh hoặc bổ sung cho tổ chức 

    - Thực hiện: bộ phận giúp việc, trưởng phòng, tccb của cơ quan  
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PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

   Lƣu ý khi thực hiện ở Bƣớc 1:  

  Về phương pháp thu thập thông tin công việc: 
- Bảng hỏi, phiếu điều tra; Phỏng vấn; Tự thống kê; Quan sát; Nhật ký công 

việc; Ý kiến chuyên gia.  

- Phối hợp các phương pháp trên. 

 Không nên liệt kê quá chi tiết đến mức hoạt động nhỏ, các bước     
hay thao tác.  

 Công việc thống kê ghi trong Biểu 1A phải có sản phẩm đo lường, 
đánh giá được 

 Ghi công việc, mảng công việc theo chức năng, nhiệm vụ của tổ 
chức để so sánh, đối chiếu với thực tế thực hiện các công việc của 
tổ chức.  

 Trong nhiều trƣờng hợp, kết quả Biểu 1A chỉ có tính tham khảo 
để đánh giá công chức…   

24 



   Kinh nghiệm, chia nhiệm vụ thuộc chức năng tham mƣu thành các công việc: 

Chủ trì… Tham gia… 
Ví dụ, theo QĐ 220-QĐ/TW: Ban TC huyện ủy có chức năng: 1. “Tham mưu cho huyện ủy, trực 

tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng” 

 

Theo đó, nhiệm vụ: 1.1. “Chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định 

của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy về: Tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ” 

 

Được chia thành 2 công việc: 

1.1.1. Chủ trì chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết 

định, chỉ thị, quy định của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy về: 

Tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ”. 

1.1.2. Tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, 

quyết định, chỉ thị, quy định của huyện ủy, ban thường vụ huyện 

ủy về: Tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ”. 
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 Bƣớc 2: Phân tích tổ chức  

Sử dụng thông tin ở Bước 1; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

 Nội dung: 

     - Xác định sự chồng chéo hoặc bỏ trống trong phân công, thực 
hiện nhiệm vụ, công việc 

     - Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ của từng tổ chức (nếu cần) 

 Mục đích: 

     - Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; đảm bảo 1 nhiệm 
vụ do 1 tổ chức chịu trách nhiệm chính (1 công việc do 1 người chịu 
trách nhiệm chính) 

     - Các VTVL khi được xác định sẽ đảm bảo bao quát hết các 
nhiệm vụ, công việc theo chức năng của tổ chức 
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Ma trận nhiệm vụ của các đơn vị 

 hoặc công việc do từng công chức đảm nhiệm (hiện tại) 

Đơn vị  1 

(công chức) 

Đơn vị  2 

(công chức) 

 

… …. 

Nhiệm vụ 1 

(công việc) 

C P P P 

Nhiệm vụ 2 

(công việc) 

P C P … 

…. C P … P 

…. P P C P 
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 Bƣớc 3. Phân nhóm công việc trong ban, phòng - Biểu 2                                                                            

  

 Hình thành các nhóm công việc: lđ quản lý; nghiệp vụ; phục vụ 

      - Căn cứ để hình thành là các thông tin ở Bước 1 

      - Nhưng có sự khác nhau: ở Bước 1 là thực trạng; việc hình thành 
nhóm công việc ở Bước 2 là sắp xếp có chủ đích.  

     VD cấp trưởng phòng có công việc quản lý, điều hành phòng về cơ 
bản là giống nhau…  đồng thời thực hiện một số công việc chuyên 
môn nghiệp vụ (của các phòng là khác nhau) 

 Phân mảng công việc: Tập hợp các công việc có mối liên quan với 
nhau trong nhiệm vụ hoặc trong nhóm công việc cùng chức năng 
của tổ chức để hình thành từng mảng công việc.  

    Tiêu chí phân mảng công việc đƣợc thống nhất trong từng đơn vị. 
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 Bƣớc 3. .... 

 Cần có phân tích, so sánh mức độ phức tạp của công việc theo 
chức năng, nhiệm vụ của vụ, đơn vị 

     Xác định (các) mức độ phức tạp của từng công việc chuyên môn, 
nghiệp vụ tương ứng với tiêu chuẩn của ngạch hành chính.  

 Các ngạch hành chính: 1- nhân viên, 2- cán sự, 3- chuyên viên, 4- 
chuyên viên chính, 5- chuyên viên cao cấp.   

 Tiêu chí mức độ phức tạp của từng công việc được thống nhất 
trong cơ quan, đơn vị  

           

                Bước 3 là cơ sở quan trọng để hình thành các VTVL 
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Ví dụ các hình thức phân mảng công việc, bố trí công việc 

                Mảng công việc 

   

Các loại  

hình nhiệm vụ 

Tổ chức          Cán bộ BVCTNB Cơ sở đảng Đảng viên 

  Tham mưu (dự thảo, 

trình nghị quyết…   
 Sáp nhập.. Quy hoạch.. Giải pháp.. Thành lập.. Kế hoạch.. 

 Hướng dẫn thực hiện 

nghị quyết… 

 Thẩm định đề án… 

 Kiểm tra thực hiện nghị 

quyết… 

 

 

 

 Thực hiện 
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 Bƣớc 4: Thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công 

chức 

 Thống kê thực trạng về số lượng và chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức (kể cả những người ký hợp đồng 

lao động không thời hạn) tại thời điểm xây dựng vị trí việc 

làm. 

 Đánh giá thực trạng việc phân công, bố trí, sử dụng và mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và 

người lao động ở cơ quan, đơn vị 
       Lƣu ý: cần đánh giá thực trạng của từng ban, phòng trong tổ chức; tổng hợp 

thực trạng đội ngũ công chức  của tổ chức, cơ quan để có giải pháp tổng thể 
trong các bước sau 
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 Bƣớc 5: Xác định vị trí việc làm cho từng ban (phòng) 

   Xác định VTVL bằng cách kết hợp kết quả của phân nhóm công việc, 
mảng công việc và độ phức tạp của công việc;  

 Xem xét các công việc có mức độ phức tạp nhƣ nhau trong cùng một 
mảng công việc hoăc các mảng công việc để hình thành các VTVL.  

 Về cơ bản, các mảng công việc thuộc cùng một chức năng, nhiệm vụ 
hoặc một nhóm nhiệm vụ sẽ là cơ sở để tạo nên VTVL. 

  Hình thành danh mục VTVL thuộc các nhóm: lãnh đạo, quản lý; chuyên 
môn nghiệp vụ; hỗ trợ phục vụ 

 
Lƣu ý:  
  Khi xây dựng VTVL hoàn toàn không phụ thuộc vào việc hiện có 

hay không có người đang đảm nhận vị trí đó.  
  Khi thay đổi người đảm nhận VTVL, các thông tin về vị trí không 

thay đổi. 
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Ví dụ, xác định VTVL của Ban TC Huyện ủy  

                Mảng công việc 

   

Mức độ  

phức tạp công việc 

Tổ chức          Cán bộ 

 

BVCTNB Cơ sở đảng 

 

Đảng viên 

 

 Bậc 5: Chủ trì xây dựng 

nghị quyết… của BCH tỉnh 

ủy, thành ủy về … 

 Bậc 4: Chủ trì xây dựng 

nghị quyết… của BCH 

quận ủy, huyện ủy về … 

 

 Bậc 3: 

 Bậc 2:  

 

 Bậc 1 

CVC về Tổ chức xây dựng Đảng 

CV về Tổ chức cán bộ CV về CSĐ,  

đảng viên 
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 Bƣớc 5: ... 

 Với VTVL quản lý: thường bao quát, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt 
động của tổ chức hoặc một số nhóm nhiệm vụ (hoặc chức năng); 
xây dựng kế hoạch, phân công, quản lý nhân lực, đôn đốc, kiểm tra 
giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức dưới quyền;… trực 
tiếp (phụ trách) thực hiện một công tác chuyên môn cụ thể; chịu 
trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động của tổ chức…  

 Với vị trí việc làm chuyên môn: thường bao gồm các công việc (có 
cùng độ phức tạp) thuộc mảng công việc hoặc một số mảng công 
việc trong cùng 1 chức năng và thường sử dụng cùng kiến thức và 
kỹ năng chuyên môn tương đối giống nhau. 

 Với vị trí việc làm phục vụ: có thể phục vụ cho nhiều chức năng 
(nhiều nhóm nhiệm vụ) trong 1 phòng, hay nhiều nhiều phòng…. 
Chủ yếu về hành chính, quản trị và các hoạt động thực thi. 
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   Bƣớc 6: Xác định khung năng lực cho mỗi vị trí việc làm 

 Năng lực là tập hợp các kiến thức, kỹ năng, quan điểm, thái độ ứng 

xử, kinh nghiệm (chú trọng kinh nghiệm công việc tƣơng tự đã 

làm và kết quả) cần thiết để thực thi, hoàn thành một công việc. 

 Khung năng lực là toàn bộ năng lực cần thiết để đảm đương thực 

thi, hoàn thành một VTVL. 

       (Khung năng lực của VTVL được trình bày trong Biểu 3) 

 Khung năng lực của VLVL cấp trưởng của tổ chức sẽ bao gồm 

nhóm năng lực lãnh đạo quản lý của vị trí cấp trưởng và nhóm 

năng lực của VTVL chuyên môn nghiệp vụ có mức độ phức tạp 

công việc (tương ứng ngạch công chức) cao nhất trong tổ chức 

Lưu ý: Về cơ bản, các yếu tố năng lực phải định lƣợng đƣợc   
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  Bƣớc 7. Viết bản mô tả VTVL – Biểu 3 

Lƣu ý: Suy nghĩ về bản mô tả công việc một cách hoàn 

chỉnh là việc phải tốn thời gian và công sức.  

Mô tả công việc, tiêu chí hoàn thành công việc, năng 

lực cần có càng chi tiết càng tốt.  

Mỗi VTVL phải có tên gọi thể hiện tính chất công việc, 

ngắn gọn nhưng đủ để có thể so sánh với VTVL khác 

Viết Mục tiêu của VTVL: mô tả khái quát mục tiêu, 

trách nhiệm tổng thể cuối cùng của VTVL đó 
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  Bƣớc 7. Viết bản mô tả VTVL  

 Viết Công việc cụ thể: Một số nhiệm vụ, công việc có thể được thực 
hiện bởi một số VTVL.  

 VD: “Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, 
quy định của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị 
nội bộ”. Khi phân nhiệm vụ, công việc này cho các VTVL, sẽ có VTVL trách nhiệm “Chủ trì 
chuẩn bị…”, có VTVL trách nhiệm “Tham gia chuẩn bị…” hoặc “phối hợp …” 

Xác định tiêu chí hoàn thành công việc: số sản phẩm, thời gian hoàn 

thành, chất    lượng, kết quả tác động, mức độ hài lòng... 

 Bản mô tả VTVL thuộc nhóm lãnh đạo quản lý: Ghi kiêm công việc 

của 1 VTVL thuộc nhóm chuyên môn nghiệp vụ trong ban (tùy theo 

phân công) và ghi năng lực chuyên môn của VTVL đó 

  Thông thường, vị trí cấp trưởng, là chủ trì công việc chuyên môn, 

nghiệp vụ có mức độ phức tạp công việc cao nhất trong tổ chức đó 
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 Bƣớc 8: Xác định cơ cấu công chức; tính số ngƣời cho mỗi VTVL 

•  Xác định ngạch công chức cho từng vị trí việc làm, căn cứ: 

 - Tiêu chuẩn ngạch công chức: 

 - Công việc và tỷ trọng mức độ phức tạp cao nhất của công việc. 

    (vị trí cấp trưởng, có ngạch công chức cao nhất trong tổ chức đó) 

• Xác định một vị trí công việc cần bao nhiêu người thực hiện trên cơ sở: 

 - Số lượng công việc, mức độ phức tạp của từng công việc  

 - Quy trình công việc và đo lường kết quả đầu ra của công việc 

 - Năng suất lao động trung bình của công việc; Dự kiến năng suất 
lao động; Quy trình công tác…  

     - Quy định thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ phép, đào tạo, bồi dưỡng/năm 

     - Kinh nghiệm của tổ chức trong việc sử dụng nhân lực  

     - NQ số 39: Yêu cầu tinh giản 10% biên chế đến năm 2021 
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Bƣớc 9: Thẩm định, hoàn thiện bản mô tả VTVL và 

tổng hợp danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch, số 

lƣợng công chức của cơ quan 

  Thành lập hội đồng thẩm định của cơ quan có cấp ban, 

phòng 

  Xây dựng tiêu chí thẩm định 

Thẩm định, hoàn thiện các bản mô tả VTVL 

Lập danh mục VTVL theo Biểu 5 

Xây dựng đề án VTVL của cơ quan theo Phụ lục 1 
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Đề xuất với Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố: 

1. Chỉ đạo lựa chọn công chức am hiểu và có kinh nghiệm về công tác 

TCCB tham gia các hoạt động xác định VTVL ở các cấp  

2. Nên chọn làm điểm 1 ban cấp tỉnh, 1 ban cấp quận, huyện làm “mẫu” 

3. Ban chỉ đạo, tổ giúp việc cần thiết kế mô hình VTVL của tỉnh / thành 

phố trước khi triển khai nhân rộng “mẫu” 

4. Để triển khai xác định VTVL có kết quả tốt: Ban chỉ đạo, tổ giúp 

việc cấp tỉnh / thành phố cần bám sát cơ sở để chỉ đạo thống nhất 

ngay từ Bước 1. 

5. Để tổ chức thẩm định đề án các cấp: Cần sớm thành lập tổ giúp việc 

hội đồng thẩm định, bám sát quá trình xác định VTVL ở cơ sở để xây 

dựng tiêu chí thẩm định đề án.  
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Xin cảm ơn ! 
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