TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ
BAN TỎ CHỨC
*
SốiòG^-CV/BTCTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngciy-M tháng 8 năm 20ỉ 8

Xây dimg vị hí việc làm
Ban Tỏ chức cấp ìn’ câp huyện
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Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, ứiành ủy
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..... Thực hiện Quyết định số 2474-QĐ/BTCTW ngày 15/3/2018 của Ban Tổ chức
%ỊJ// /Trung ưong Đảng “ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm
'
công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng” và Quyết định số 2475-QĐ/BTCTW ngày
15/3/2018 của Ban Tố chức Trung uơng Đảng “thí điếm bo trí sử dụng, tuyên đựiig và quản
lý công chức ngành Tổ chức xây dimg Đảng gắn vói vị trí việc làm ’ Ban Tổ chức Tỉnh ủy
đề nghị Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thực hiện một số nội dung sau:
1.
Căn cứ Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng “về chức năng, nhiệm vụ, tố chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham
mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy” để tham
gia vào dự thảo danh mục vị trí việc làm, khung năna lực, ngạch công chức (gửi
kèm theo) và đề xuất phân bổ biên chế vị trí việc làm Ban Tổ chức cấp ủy cấp
huyện đến năm 2021 trên cơ sở chỉ tiêu biên chế Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt.
2.
Sau khi thống nhất nội dung tại dự thảo nêu trên, nghiên cứu bản mô tả
của Ban Tổ chức Trung ương Đảng xây dựng (gỉrì kèm theo) để xây dựng bản mô
tả từng vị trí việc làm ở Ban Tố chức cấp ủy cấp huyện của địa phương mình phù
họp, sát với chức năng, nhiệm vụ.
3.
Hoàn chỉnh các nội dung nêu trên, gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước
ngày 10/9/2018, đế thấm định trinh Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Quyết
định tạm thời về danh mục vị trí việc làm, ngạch công chức, khung năng lực của
Ban Tố chức cấp ủy cấp huyện.
Căn cứ Công văn này, đ ề nghị Ban Thường
khẩn trương chỉ đạo triển khai, thực hiện./.
Nơi nhân:
- Như trên,
- Trưởng ban (B/c),
- Lưu Văn phòng Ban.
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các huyện ủy, thị ủy, thành ủy

Kíỉ TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Triền khai Đe án vị trí việc làm 8.2018

Trần Nhật Quang

