
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
 

Số:          /BGTVT-TCCB 

V/v xây dựng Thông tư hướng dẫn vị 

trí việc làm của Bộ Nội vụ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày          tháng       năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ GTVT; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GTVT; 

- Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia. 

 

Ngày 08/7/2021, Bộ Nội vụ có Công văn số 3301/BNV-TCBC về việc xây 

dựng Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm (VTVL) của Bộ Nội vụ. Để có cơ sở tham 

gia, góp ý với Bộ Nội vụ, Bộ GTVT trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên 

cứu, cho ý kiến đối với các nội dung sau đây: 

1. Danh mục VTVL công chức lãnh đạo, quản lý đặc thù thuộc lĩnh vực GTVT 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính và VTVL hỗ trợ, phục vụ đặc thù thuộc lĩnh 

vực GTVT trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 

(danh mục gửi kèm theo Công văn số 3301/BNV-TCBC); trường hợp cần bổ sung 

hoặc thay đổi tên gọi của VTVL thì đề xuất cụ thể kèm theo các văn bản, tài liệu về 

sự cần thiết bổ sung hoặc hoặc thay đổi tên gọi của VTVL. 

2. Dự thảo bản mô tả VTVL công chức lãnh đạo, quản lý; VTVL hỗ trợ, phục 

vụ đặc thù thuộc lĩnh vực GTVT và khung năng lực của các VTVL (dự thảo được 

xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương). 

Ý kiến của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Bộ GTVT (Vụ Tổ chức cán bộ) 

trước ngày 30/7/2021 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo1 gửi Bộ Nội vụ. 

Bộ GTVT trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

(Gửi kèm theo Công văn số 3301/BNV-TCBC; bản mô tả các VTVL đặc thù 

thuộc lĩnh vực GTVT) 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TCCB (TX). 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
  

Nguyễn Ngọc Đông 

                                           
1 Đề nghị gửi file mềm đến hộp thư điện tử xuanntt@mt.gov.vn. Thông tin chi tiết xin liên hệ bà 

Nguyễn Thị Thanh Xuân, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải, điện thoại 024.39420208. 

mailto:xuanntt@mt.gov.vn
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