
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:             /BKHCN-TCCB 
V/v góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn vị 

trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp và định mức số người 

làm việc trong tổ chức KHCN công lập 

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

 

Thực hiện khoản 1 Điều 12, 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, theo đó Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 

về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ 

cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý, Bộ 

Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm 

lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp và định mức số người làm việc trong tổ chức 

KHCN công lập. 

(Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học 

và Công nghệ tại mục “Lấy ý kiến về văn bản KH&CN”) 

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, góp 

ý đối với dự thảo Thông tư nêu trên. Ý kiến bằng góp ý bằng văn bản của Quý Cơ 

quan đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/8/2021; file điện 

tử gửi qua Email: tccb@most.gov.vn. 

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, Vụ TCCB. 

 
 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Văn Tùng 
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