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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 309/QĐ-UBND                     Kon Tum, ngày 25 tháng 5 năm 2022  

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v sửa đổi, bổ sung ngạch công chức tối thiểu  

và tiêu chuẩn, trình độ kiến thức quản lý nhà nước đối với  

vị trí việc làm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương  

của các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính 

phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; 

Căn cứ Quy định số 294-QĐ/TU ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban  

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1108/SNV-CCVC ngày 09 tháng 5 

năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung ngạch công chức tối thiểu và tiêu chuẩn, trình độ kiến 

thức quản lý nhà nước đối với vị trí việc làm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương 

đương tại các Phụ lục 1, Phụ lục 2 ban hành kèm theo các Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm 

của các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (có danh sách các Quyết 

định kèm theo) như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung ngạch công chức tối thiểu đối với vị trí việc làm Giám 

đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương tại các Phụ lục 1 như sau: 
 

TT Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý Ngạch công chức tối thiểu 

1 Giám đốc Sở và tương đương Chuyên viên và tương đương 

2 Phó Giám đốc Sở và tương đương Chuyên viên và tương đương 
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2. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, trình độ kiến thức quản lý nhà nước đối với 

vị trí việc làm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương tại các Phụ lục 2 

như sau: 

TT 
Năng lực, kỹ năng, 

tiêu chuẩn, điều kiện 
Nội dung yêu cầu 

1 Tên vị trí việc làm: Giám đốc Sở và tương đương 

 

Tiêu chuẩn, trình độ 

kiến thức quản lý nhà 

nước 

Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 

chính hoặc tương đương. Trừ các trường hợp được 

quy định tại khoản 3 mục III phần A của Quy định số 

294-QĐ/TU ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về khung tiêu chuẩn 

chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 

2 Tên vị trí việc làm: Phó Giám đốc Sở và tương đương 

 

Tiêu chuẩn, trình độ 

kiến thức quản lý nhà 

nước 

Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 

chính hoặc tương đương. Trừ các trường hợp được 

quy định tại khoản 3 mục III phần A của Quy định số 

294-QĐ/TU ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về khung tiêu chuẩn 

chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Lê Ngọc Tuấn 
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PHỤ LỤC 

Các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt  

bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của  

các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 309/QĐ-UBND  

Ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
__________________________________ 

 

1. Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 về việc phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Sở Xây dựng. 

2. Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 về việc phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Sở Y tế. 

3. Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018 về việc phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Sở Công thương. 

4. Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018 về việc phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

5. Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018 về việc phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

6. Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 về việc phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Sở Nội vụ. 

7. Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 về việc phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Sở Tư pháp. 

8. Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 về việc phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Sở Ngoại vụ. 

9. Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 về việc phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Ban Dân tộc tỉnh. 

10. Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 về việc phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh. 

11. Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 về việc phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Thanh tra tỉnh. 

12. Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2018 về việc phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

13. Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2018 về việc phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Sở Tài chính. 
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14. Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 về việc phê duyệt 

bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Sở Giao thông vận tải. 

15. Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 về việc phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

16. Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 về việc phê duyệt 

bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

17. Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 về việc phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

18. Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018 về việc phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

19. Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 về việc phê 

duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

20. Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 về việc phê duyệt 

bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư./. 
_________________________________________________________________ 
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