
BỘ NỘI VỤ 

 

Số:           /BNV-TCBC 

V/v hướng dẫn vị trí việc làm 

và số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021 

 

                          Kính gửi:  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 21 

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc 

làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và ý kiến chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 188/VPCP-TCCV ngày 

25/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về biên chế công chức và biên chế viên 

chức sự nghiệp giai đoạn 2022 – 2030, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

khẩn trương thực hiện nhiệm vụ theo ý kiến của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 

5168/BNV-TCBC ngày 01/10/2020 về việc triển khai Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP nêu trên và gửi Bộ Nội vụ trước ngày 15/5/2021 để thống 

nhất ý kiến, hoàn thiện văn bản và ban hành theo thẩm quyền. 

Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp thực hiện./. 
 
 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (để p/hợp); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT Nguyễn Duy Thăng (để b/c); 

- Lưu: VT, TCBC (5b). 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

Q. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Lượng 
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