UBND TỈNH SƠN LA
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 70/QĐ-SNV

Sơn La, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp
viên chức lĩnh vực Văn hóa, Thông tin năm 2021
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự
nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của
UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 17/2019/QĐUBND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND
ngày 17 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La.
Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018
của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 07
năm 2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 33/2018/QĐUBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của
UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ
quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của
Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự
nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2021;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính
phủ, Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
lĩnh vực Văn hóa, Thông tin năm 2021 (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể
thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ cơ cấu ngạch, mã số,
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được giao, chủ động bố trí, sắp xếp và
tuyển dụng đúng đối tượng theo quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chánh Văn phòng Sở Nội vụ,
Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ; Thủ
trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở
Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCBC & TCPCP (P35b).

GIÁM ĐỐC
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