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        Lạng Sơn, ngày 15 tháng 01 năm 2019 

 
Kính gửi:  Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ  

                             và Đo lường, chất lượng sản phẩm 
 

Thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính Phủ 
Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 
14/2012/TT –BNV ngày 18/12/2012 của Bộ nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị 
định số 41/2012/NĐ-CP, ngày 08/5/2012 của Chính Phủ Quy định về vị trí việc 
làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Hướng dẫn 294/HD-SNV ngày 18/12/2018 của Sở Nội vụ hướng 
dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm, quyết định vị trí việc làm, người làm việc và 
cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập.  

Xét hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trung tâm Ứng 
dụng, phát triển Khoa học - Công nghệ và Đo lường, chất lượng sản phẩm. Sở 
Khoa học và Công nghệ thẩm định như sau: 

1. Về hồ sơ: Hồ sơ đề án vị trí việc làm của Trung tâm Ứng dụng, phát 
triển Khoa học - Công nghệ và Đo lường, chất lượng sản phẩm đầy đủ theo quy 
định. 

2. Về nội dung 

a) Trình tự, thủ tục xác định vị trí việc làm: Đề án vị trí việc làm Trung 
tâm Ứng dụng, phát triển Khoa học - Công nghệ và Đo lường, chất lượng sản 
phẩm được xây dựng đúng theo quy định. 

b) Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc xây dựng đề án: Đề án vị trí việc 
làm thể hiện được sự cần thiết, có đủ cơ sở pháp lý. 

c) Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, chức 
danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc tương ứng. 

Đề án thể hiện rõ các nội dung trên, trong đó:  
 

Stt Tên vị trí việc làm 

Số 
lượng 
vị trí 

việc 
làm 

Số 
lượng 
người 
làm 
việc 

  Tổng cộng 29 28 

I 
Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, 
quản lý điều hành 

13 5 



Stt Tên vị trí việc làm 

Số 
lượng 
vị trí 

việc 
làm 

Số 
lượng 
người 
làm 
việc 

1 Vị trí cấp trưởng: Giám đốc 1 0,6 

2 Vị trí cấp phó: Phó giám đốc  1 1 

3 
Vị trí cấp trưởng bộ phận: Trưởng phòng Hành chính 
– tổng hợp 

1 0,4 

4 Vị trí cấp trưởng bộ phận: Trưởng phòng Thử nghiệm 1 0,4 

5 
Vị trí cấp trưởng bộ phận: Trưởng phòng Kiểm định - 
Hiệu chuẩn 

1 0,4 

6 
Vị trí cấp trưởng bộ phận: Trưởng phòng Ứng dụng, 
chuyển giao KHCN 

1 0,4 

7 
Vị trí cấp trưởng bộ phận: Trưởng phòng Thông tin 
Thống kê khoa học công nghệ 

1 0,4 

8 
Vị trí cấp trưởng bộ phận: Trạm trưởng Trạm Quan 
trắc phóng xạ môi trường 

1 0,4 

9 
Vị trí cấp phó bộ phận: Phó trưởng phòng Hành chính 
– tổng hợp 

1 0,2 

10 
Vị trí cấp phó bộ phận: Phó Trưởng phòng Thử 
nghiệm 

1 0,2 

11 
Vị trí cấp phó bộ phận: Phó Trưởng phòng Kiểm định 
- Hiệu chuẩn 

1 0,2 

12 
Vị trí cấp phó bộ phận: Phó Trưởng phòng Ứng dụng, 
chuyển giao KHCN 

1 0,2 

13 
Vị trí cấp trưởng bộ phận: Phó Trưởng phòng Thông 
tin Thống kê khoa học công nghệ 

1 0,2 

II 
Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề 
nghiệp 

10 16,2 

1 
Thực hiện kế hoạch và tổ chức thực hiện dịch vụ 
KHCN 

1 1,8 

2 Nuôi cấy mô tế bào 1 1,6 

3 Nuôi trồng các loại cây hậu mô 1 1,6 

4 Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN 1 1,6 

5 
Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao tiến bộ KH&CN 
vào sản xuất 

1 1,6 

6 Kiểm định và hiệu chuẩn 1 1,6 



Stt Tên vị trí việc làm 

Số 
lượng 
vị trí 

việc 
làm 

Số 
lượng 
người 
làm 
việc 

7 Thử nghiệm hóa - vi sinh 1 1,6 

8 Thử nghiệm vật liệu xây dựng 1 1,6 

9 Thông tin thống kê 1 1,6 

10 Quan trắc phóng xạ môi trường 1 1,6 

III Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 4 2,8 

1 Kế hoạch - Tổng hợp 1 0,8 

2 Kế toán 1 1 

3 Thủ kho, thủ quỹ 1 0,5 

4 Văn thư-lưu trữ 1 0,5 

IV 
Công việc để thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP 

2 4 

1 Lái xe 1 1 

2 Bảo vệ 1 3 
 

d) Điều kiện bảo đảm thực hiện sau khi đề án được phê duyệt: Đảm bảo 
triển khai thực hiện được đề án. 

Trên đây là nội dung thẩm định của Sở Khoa học và Công nghệ về Đề án 
vị trí việc làm của Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo 
lường, chất lượng sản phẩm./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên: 
- Sở Nội vụ: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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