
B ộ  NỌI VỤ CỘ N G  HOÀ XÃ IIỌ I CHỦ NGHĨA V IỆ T  NAM
Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc

Số: 14 /QĐ-BNV Hà Nội. ngày 06 tháng 01 nàm 202ì

Q U Y ẾT D |N H  
về việc công bổ thu ỉục liành chính quỵ (lịnh tại 

Nghi định số 106/2020/ND-CP ngày 10 tháng  9 năm  2020 của C h ính  phủ 
quy  đ ịnh  về vị trí việc làm  và số lượng ngưồi làm  việc trong  dam vị sự  nghiệp 

công lập thuộc phạm  vi quăn  lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Bộ TRƯỞNG Bộ NỘI v ụ

Căn cứ Nghị (tịnh sổ 34/2017/ND'CP ngàv 03 thảng 4 năm 2017 cùa 
Chính phũ quy (tịnh chức nàng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu lô chức cùa Bộ 
Nội vụ;

Căn cử Nghị định sổ 63/2010/ND-CP ngàv OS thảng 6 năm 20ì 0 cua 
Chinh phù vế kiểm soát thù tục hành chinh: Nghị định so 48/2013/NĐ‘CP ngày 
N  thảng 5 năm 20ì 3 vò Nghị định số 92/20ỉ  7/NĐ-CP ngày 07 thủng «V năm 
2017 cùa Chinh plni sửa đổi, bố sung một so điều cùa cảc Nghị định liên quan 
đền kiếm soái thù tục hànli chinh:

Căn cừ Nghị định sổ ỉ06/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của 
Chinh phù quy định vẻ vị tri việc làm và so lượĩig ngtrời làm việc trong dơn vị sự  
nghiệp cóng lụp;

Cản cử Thòng tư  sẻ  02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trtrởng, Cliù nhiệm Vân phòng Chinh phù hướìỊỵ Jan về nghiệp vụ kiếm soát 
thù lục hành chỉnh;

Xét (ỉề nghị của Yụ ỉnrớììg Vụ Tồ chức - Hiên chế và Chành Vàn pliỏng 
Bộ Nội vụ.

QUY ÉT ĐỊNH :

Dicu I. Ban hành kèm theo Ọuyết định này Oft thu tục hành chinh quy 
định tại Nghị định sổ 106/2020/NĐ-CP ngây 10 tháng 9 năm 2020 cũa Chinh 
phú C|uy djnli về vị tri việc làm và sổ lượng người làm việc trong đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của lỉộ Nội vụ (Chi tict tại phụ 
lục kèm theo).
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Điều 2. Quyết định này cỏ hiệu lực thi hãnh kể từ ngày ký.

Diều 3. Chánh Văn phòng Bộ. Vụ trường Vụ Tổ chửc - Biên chế. Thủ 
trương các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ vả cảc cơ quan liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Ọuvêt định nảy./.

JVirf n h ậ n :

-  Nhir Diều 3;
- Bộ inrơng.
- Các dòng chi Thử tnrởng:
- C'ục Kiỏin soái TTH C . Vản phòng Chinh phú'
- C ong TTD T Bộ Nội vụ (dc d;ìng tnĩ);
- Luu: VT. Vụ TCBC. V P (VTLT&KSTTHC).

BỤ TRƯ Ở N G

ự y iẬ y Ì Á M s

LÔ Vìnli Tân



LỜ I LÀM VIỆC TRONG ĐƠN V | s ự  NGHIỆP CÔNG LẶP 
M VI CHỨC NÃNG QUẢN LÝ NHẢ NƯỚC CỬA B ộ NỘI v ụ

kèm theo Quyết (lịnh sổ 14 /QĐ-BNV ngàỵDớháng 0 1 nâm 2021 
của Bộ ínaniỊỉ Hộ Nội vụ)

Phần 1
DANH MỤC THỦ TỤC IIÀNH CHÍNH VỀ 

THẢM ĐỊNII VỊ TRÍ VIỆC LÀM. SỎ LƯỢNG NGƯỞI LÀM VIỆC

T T TÊN' THỦ TỤC HÀNH CHỈNH LĨNH V ự c C ơ  QUAN T H ự C  HIỆN

I

THỦ TỤC HÀNH CHỈNH VẺ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

(Áp (lụng dối vói don vị sự  nghiệp công lập tự  hào (lùm một phẩn chi 
thuửng xuyên và đơn vị sự  nghiệp công lập do ĩiị»:ìn sách nhà nuức bào 
dăm  chi thường xuyên)

1

Thủ lục hành chính về thấm  định dề án vị (rí việc lùm, diều chinh vị trí 
việc làm thuộc thâm  quyền quyết định của Bộ truihií», T hú trư ờ ng  cơ 
quan ngang l)ộ. Thũ trưòUí» cơ  quan thuộc C hinh phũ, người đủng  (lầu tố 
chức do Chinh phũ, T hù tuứng Chính phũ thành lập mà không phai đơn 
vị sự  nghiệp côn Ị» lập. G iám  đốc Dại hục Quốc gia llù  Nội, G iám  đốc Dại 
học Quổc ỊỊỈa T hành phổ 1!« Chi Minh (sau dây ÍỈỌÌ chung là bộ, ngành), 
ủ y  ban nhân dân tinh, thành phố Irực thuộc tru n g  inm g (sau dây Ị»ọỉ 
chung là (lịa phiroiig)

1.1
Thu tục thâm định dỏ án vị trí 
việc làm

Sự nghiệp 
công lụp

Cơ quan, lỏ chức dược giao 
nhiệm vụ vẽ tỏ chức cản hộ 
cùa bộ, ngành, địa phương

1.2
Thu tục thâm định điều chinh 
vị tri việc lảm

Sự nghiệp 
công lập

Cư quan, tỏ chức dưực giao 
nhiệm vụ về tỏ chửc cản bộ 
cùa bộ. ngành, địa phương

II

THỦ TỤC HÀNH CHỈNH VÈ SỎ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

(Áp (lụng dổi vói (lơn vị sự  nghiệp công lập tự  bão (lâm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự  nghiệp công lập do ngân sách nhà ninrc han 
(him chi thirừng xuyên)

1
T hú tục thẩm  (lịnh sổ lưựnỊ» nj>inYi làm việc, diều chinh sổ lirụiin niỉtrùi 
làm việc trong đơn vị sự  nghiệp công lập thuộc thắm  quyền quyết (lịnh 
của bộ, ngành, (lịa phưong
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1.1 Thủ lục ihẩm định số hrợiìg 
người lãm việc

Sự nghiệp 
công lập

Cơ quan, tỏ chức được giao 
nhiệm vụ vẻ tô chức cán bộ 
của bộ, ngành, địa pliươniĩ

1.2 Thú tục thấm định điểu chinh 
so lượng người lâm việc

Sự nuhiệp 
công lộp

Cư quan, tổ chức dược giao 
nhiệm vụ về ló chức cán bộ 
của bộ. ngành, địa plurơni»

2
T hủ  lục thầm  dịnh số luựng ngiròi làm việc, điểu chinh số lượng người 
làm  việc trong  dơn vị sự nghiệp công lập thuộc thâm  quyền quyết dịiili 
cùn Bộ Nội vụ

2.1
Thủ tục thấm dịnh sổ Iirợng 
người lảm việc

Sự nghiệp 
cõng lập

Vụ Tổ chức - Biên chế Bụ 
Nội vụ

? 1 Thú tục ihâiìì dịnh điều chinh 
số lượng người lâm việc

Sự nghiệp 
công lập

Vụ Tổ chức - Biên che Bộ 
Nội vụ



Phần 2
NỘI DUNG CỤ THẾ CỦA THỦ TỤC IIÀNH CHÍNH VÈ

THẢM ĐỊNH VỊ TRI VIỆC LÀM, SỒ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÈ THÁM ĐỊNH VỊ TRỈ VIỆC LÀM
I. Thủ lục hành chinh về thẩni djnh (lề án  vị tri việc lâm. dieu chỉnh vị 

trí việc làm thuỷc tham  quyền quyct định cùa người thín« dầu Bộ. ngành, ủy  
han nhân dân cấp (inh

1.1. T hú tục liỉình chính về (hâm  dịnli đề án  vị (rí việc làm

a) Trinh tự thực hiộn

- Bước 1 : Dơn vị sự nghiệp công lộp xây dựng đề án vị trí việc làm.

- Bước 2: Cơ quan, tô chức được giao nhiệm vụ vể tỏ chức cản bộ của bộ, 
ngành, địa phương kicm tru hè sơ: neu hồ sơ chira dầy đú thi trả lại dơn vị dê 
hoãn chinh. Nêu hô sơ đà đầy đu thi thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thấm định Đề án.

- Bước 4: Văn ban thẳm dịnh.
b) Cách thức thực hiện: C ơ quan, tô chức dược giao nhiệm vụ về tò chức 

cán bộ cúa bộ, ngành, địa phương tiểp nhận hồ sư trực tiếp hoặc qua dịch vụ 
bưu chinh công ich hoặc tiêp nhận qua môi trường mạng.

c) Thảnh phần và sổ lượng lìồ sơ:

- Thảnh phần hổ sơ:

+ Vãn ban đề nghị thẳm định Đc án vị tri việc làm;

+ Đc án vị trí việc làm;

+ Bàn sao các vãn bàn của cư quan có thâm quyên quy dịnli chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỏ chức cùa dơn vị sự nghiệp còng lụp;

+ Các vãn ban khác có lien quan den việc xảy dựng Đc án vị tri việc làm 
(nếu cỏ).

- Số lượng lìỏ sơ: 01 bộ

d) Thời liụn giai quycỉ: Trong 40 (bổn mươi) ngày làm việc, kể lử ngày 
nhận đủ hổ sơ hợp lộ.

c) Cư quan thực hiện thủ tục hành chinh: Cư quan, tổ chức được giao 
nhiệm vụ vê tỏ chức cán bộ của bộ, ngành, dịa phương.

g) Đối tượng thực hiện thủ lục hành chinh: Dơn vị sự nghiệp công lập đề 
nghị thâm định dê án vị tri việc lảm.

h)Tcn mẫu đơn. mầu tờ kc khai: Không.

i) Phi. lệ phi: Không.

k) Kct quả cua việc thực hiện thu tục hành chinh: Văn bản thảm dịnh.
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I) Cồn cứ pháp lý cua ihủ tục lùmh chinh: Nghị định sổ 106/2020/NĐ-CP 
ngây 10 tháng 9 năm 2020 cùa Chỉnh phu quy định vẽ vị iri việc lảm vả số 
lượng người lảm việc trong đơn vị sự lìghiệp công lụp (sau dãy gọi chung lã 
Nghị định số 106/2020/NĐ-CP).

I.2. T hủ tục hành chính về tham  (lịnh diều chinh vị trí việc làm

a) Trinh lự thực hiện

- Bước I : Cơ quan, lô chửc thuộc bộ. ngành, địa phương lập dc án điều 
chinh vị trí việc làm.

- Bước 2: Cư quan, tò chức dược giao nhiệm vụ về tỏ chức cân hộ của bộ, 
ngành, địa plurơniỉ kiêm Ira ho sơ; neu hồ sơ chưa đầy đù thi tra lại đơn vị dc 
hoãn chinh. Neu hồ sơ đà dẩy (Jũ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẳm định đè ản die« chinh vị tri việc làm.

- Bước 4: Văn bán thẩm djnh.

b) Cách thức thực hiện: C ơ quan, tố chức dược giao nhiệm vụ về tố chức 
cán hộ của bộ, ngành, địa phương liếp nhận hồ sơ trực tiẻp hoặc qua dịch vụ 
bưu chinh công ích hoặc ticp nhận qua mòi trưởng mọng.

c) Thảnh phân vỏ số lirợng hô sơ:

- Thảnh phần hồ sơ:

+ Vãn ban dề nghị dieu chinh vj tri việc lảm:

+ Đe án điều chinh vị tri việc lảm;

+ Bản sao các văn ban cua cơ quan cỏ thâm quyéiì quy định chức nàng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tỏ chức cua dơn vị sự nghiệp công lập:

+ Các vãn bàn khác cỏ liên quan den việc xây clựnu Đc án điều chinh vị 
irí việc làm.

- Sổ lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giai quyct: Trong 25 (hai năm) ngày làm việc, kc từ ngày nhận 
đu hồ sơ  hợp lộ.

c) Cơ quan thực hiện thu tục hãnh chính: Cơ quan, tô chức dược giao 
nhiệm vụ vể tỏ chức cán bộ cùa bộ, ngành, địa phương.

g) Đổi tượng thực hiện thu tục hãnh chinh: Đơn vị sự nghiệp còng lập dê 
nghị điều chinh vị tri việc lảm.

h)Tcn mầu đơn, mầu tờ kê khai: Không.

i) Phi. lộ phi: Không.

k) Kct quà của việc thực hiện thu tục hành chinh: Văn bản thâm định dieu 
chinh vị tri việc làm.

I) Càn cứ pháp lý của thù tục hành chinh: Nulìị định sổ 106/202Q/NĐ-CP.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÈ THẢM Đ|NH SỐ LƯỢNG NGƯỜI 
LÀM VIỆC
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I. THỦ TỤC HÀNH CIIÍNH Ở  B ộ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
1.1. Thú lục hành chinh về thấm  dịnh số lưựng ngưừi lùm việc, điều 

chinh số lưựng người làm việc thuộc tham  quyền quyết (lịnh của l)ộ. ngành, 
địa phurmg

1.1.1. T hú (ục hành chinh về thắm  (lịnh sổ lirọìiịỉ ngiríri làm việc

a) Trinh tự thực hiện

- Bước I: Đơn vị sự nghiệp công lập tự báo đảm một phần chi thưồng 
xuyên và dơn vị sự  Iiuhiộp công lập do ngân sách nhà nước bào đảm  chi thường 
xuyên (sau tlãy gọi chung lã đan vị sự nghiệp công lập) thuộc bộ. ngành, địa 
phương xây dựnii ke hoạch số lượng niiười lảm việc cua dơn vị minh.

- Bước 2: Cơ quan, tỏ chức được giao nhiệm vụ về tò chức cản bộ cua bộ. 
ngành, dịa phương tiếp nhộn hồ sơ; neu ho sơ chưa day đu thi tra lại đơn vị dô 
hoàn chinh. Neu hồ sơ đá day tlũ thi thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẳm định kể hoạch số lượng người lảm việc của dơn vị sự 
nglìiệp công lập.

- Bước 4: Tông hợp sổ lượng người làm việc trong các đơn vị sự nglìiệp 
công lập cùa bộ. ngành, địa phương.

b) Cách thức thực hiện: C ơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tô chức 
cản bộ của bộ, ngành, dịa phương liếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ 
hưu chinh công ich hoặc tiếp nhận qua môi trường mạng.

c) Thành phần vả số lirợng hồ sơ:

- Thành phân hồ sơ:
+ Văn bàn đề nghị:

+ Ke hoạch số lượng người làm việc của dơn vị sự nghiệp công lập. kèm 
theo văn ban lảm cơ sơ xác định số lượng người làm việc:

+ Bản sao các ván ban của cơ quan cỏ thảm quyền quyết định hoặc phê 
duyệt sô lượng người làm việc trong dơn vị sự nghiệp công lộp cùa dim vị hoặc 
của bộ. ngành, địa phương của năm trước liền kè với năm kê hoạch;

+ Các văn ban liên quan (neu có).

- Sổ lượng hồ sơ: 01 hộ

d) Thời hạn giải quyốt: Không.

e) Cơ quan thực hiện thu tục hành chinh: Cơ quan, tỏ chức được giao 
nhiệm vụ vê tô chức cản bộ cúa bộ. ngành, địa phương.

I») Đối tượng thực hiện thu tục hành chính: Dim vị sự nghiệp cóng lập dỏ 
nghị kế hoạch sổ lượng người làm việc.

h) Tên mầu dơn, mầu tờ kê khai: Không.

i) Phi. lệ phi: Không.
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k) Kết quã của việc (hực hiện thủ tục hãnh chinh: Tổng hợp số lượng 
người làm việc trong các dim vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương.

I) Căn cử pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

1.1.2. T hù (ục hành chinh về thám  (lịnh diều chinh số luựng ngiròi làm 
việc thuộc thầm  quyền quyết định cũa bộ, ngành, địa phirưng

a) Trinh tự thực hiện

- Bước 1: Đơn vị sự nghiệp cõng lập thuộc bộ, ngành, địa phương xây 
dựng dè án điều chinh số lượng người làm việc cùa đơn vị minh.

- Bước 2: Cư quan, tỏ chức được giao nhiệm vụ về tô chức cán bộ cua bộ. 
ngành, địa phương ticp nhận hô sơ; nêu hổ sơ chưa dây du thi trá \{ú đơn vị dê 
hoàn chinh. Neu hô sơ đà dầy du thỉ thực lìiện bước 3.

- Bước 3: Thầm định de án điều chinh số lượng người làm việc cua dơn vị 
sự nghiệp công lộp.

- Bưởc 4: Tông hợp đề án điều chỉnh sỏ lượng người làm việc cùa đơn vị 
sự nghiệp công lập của bộ. ngành, địa phương.

b) Cách thửc thực hiện: Cơ quan, tò chức dược giao nhiệm vụ về tố chức 
cán bộ của bộ. ngành, địa phương tiếp nhận hò sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ 
hiru chinh công ích hoặc tiếp nhận qua môi tnrừim mạng.

c) Thành phẩn và số lượng hổ sơ:

- Tlìànli phàn hổ sơ:

+ Vãn bàn dỏ nghị điều chinh số lượm» người làm việc;

+ Dỏ án diều chinh so lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lụp;

+ Các lài liệu liên quan den dicu chình số lượng người làm viộc quy định 
tại khoán 2 Điều 4 Nghị định sổ 106/2020/NĐ-CP:

+ Ọuyct định cua cơ quan cỏ thẩm quyền về thảnh lụp. lồ chức lại đơn vị 
sự nghiệp công lập:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giai quyết: Không.

e) Cơ quan thực hiện thu tục hãnh chinh: Cơ quan, tỏ chức được giao 
nhiệm vụ vê tô chức cản bộ cúa bộ, ngành, địa phương.

I») Đổi tượng thực hiện thu tục hãnh chinh: Đơn vị sự nghiệp công lập đỏ 
nghị điều chinh sổ lượng người làm việc.

h)Tên mầu dem. mầu từ kê khai: Không.

i) Phi, lộ phi: Không.

k) Kci quả của việc thực lìiộn thú tục hãnh chỉnh: Tổng hợp đỏ án diều 
chinh sỏ lirợng người làm việc trong các dơn vị sự nelìiệp công lập cua bộ. 
ngành, địa phương.



I) Cân cir pháp lý cùa thủ tục hành chinh: Niĩliị định sổ 106/2020/NĐ-CP.

2. THỦ TỤC HÀNH C HÍNH Ở  B<> NỘI v ụ
1. Thú tục hành chính về (hầm (lịnh kế hoạch sổ lưựng ngưỏi làm  vlộc 

thuộc thâm  quyền của Bộ trinrng Bộ Nội vụ

1.1. T hú lục hành chính về thấm  clịnh kế hoạch số lư ọng  ngưòi làm 
việc hảng năm

a) Trinh lự tlụrc hiện

- Birởc I : Các bộ. ngành, địa phương xảy dựng kc hoạch sổ lượng người 
làm việc trong các dơn vị sự nghiệp công lập cũa bộ. ngành, địa phương.

- Bước 2: Vụ Tỏ chức Biên che. lỉộ Nội vụ ticp nhận hổ sơ; nếu hồ sơ 
chưa dầy du thì trả lại hộ. ngành, dịa phương đê hoàn chinh. Nêu hồ sơ clà đây 
đủ thi thực hiộn bước 3.

- Bước 3: Thâm định ke hoạch số lượng người làm việc trong cảc dơn vị 
sự nghiệp công lập cùa bộ, ngành, địa phương.

- Bước 4: Văn ban thẩm định.
b) Cách thức thực hiộn: Vụ Tỏ chức Biên chế, lỉộ Nội vụ tiếp nhận hồ 

sơ trực liếp hoặc qua dịch vụ hưu chinh cõng ich hoặc liếp nhận qua mòi 
Irường mạng.

c) Thanh phân và số lirợng hò sơ:

- Thành phẩn lìổ sơ:

+ Vãn hãn đề nghị;

+ Kê hoạch sỏ lirợniỉ người làm việc trong các dơn vị sự nghiộp công lập 
của bộ. ngành, dịa phương.

+ Bốn sao các văn bản của cư quan có thâm quyền quyết địiih hoặc phê 
duyệỉ sổ lượng người làm việc trong dơn vị sự nghiệp công lộp cùa dem vị hoặc 
cùa bộ, ngành, địa phương của năm trước lien kê vời năm kè hoạch.

- Số lượng líồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giãi quyềt: Không.

e) Cơ quan thục hiện thủ lục hãnh chỉnh: Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ.

g) Đôi tượng thực hiện thù tục hành chinh: Bộ, ngành, dịa phương.

h)Tên mầu dơn, mầu từ kc khai: Không.

i) Pili, lộ phi: Không.

k) Kct quả cùa việc thực hiện thú tục hành chinh: Vãn hãn thâm định kề 
hoạch sổ lượng người làm việc troniỉ các dơn vị sự nghiệp công lập cua bộ, ngành, 
địa phương.

I) Căn cử pháp lỷ của thu tục hãnh chinh: Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.
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2. Thủ (ục hành chính về thắm  định diều chinh số luựng người làm việc 
thuộc thẩm  quyền cùa Bộ trường Bộ Nội vụ

- Bưởc I : Bộ. ngành, dịa phương xây dựng để án điều chinh sổ lượng 
người lâm việc trong các dơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương.

- Bước 2: Vụ Tổ chức -  Biên chế. Bộ Nội vụ liẻp nliận hổ sơ; neu hồ sư 
chưa dầy du thi trà lại cơ  quan, lố chúc dê hoàn chinh. Neu hồ sơ  dã đầy dủ thi 
thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thâm định đẻ án điều chinh so lượng người lảm việc trong các 
đơn vị sự nghiộp công lập cùa bộ, ngành, địa phương.

- Bước 4: Văn ban thâm định.

b) Cách thức thực hiện: Vụ Tổ chức - Bien che, Bộ Nội vụ tiềp nhận hồ 
sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chinh công ích hoặc liếp nhận qua môi 
trường mạng.

c) Thành phân và số lượng hò sơ:

- Thành phần lìồ sơ:

+ Vãn bản dc nghị điều chinh số lượng người làm việc;

+ Đề án diều chinh số lượng người làm viộc trong các dan vị sự nghiệp công 
lập cua bộ. ngành, dịa phương;

+  Các tài liệu liên quan đến điều chinh sổ lượng người lảm việc quy địnlì 
tại khoản 2 Điều 4 Nglìị định số 106/2020/NĐ-CP.

- Sổ lượng hồ sơ: 01 hộ

d) Thời hạn giãi quyết: Không.

c) Ca quan thực hiện thủ tục hãnh chỉnh: Vụ Tồ chúc - Biên chế. Bộ Nội vụ.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chinh: Bộ. ngành, dịa phương.

lì)Tôn mầu dom, mầu tờ kc khai: Không.

i) Phi, lệ phí: Không.

k) Kẻt quà của việc thực hiện thú lục hành chinh: Văn bản thấm định điều 
chinh sò lượng người làm việc trong các dim vị sự nghiệp công lập cùa bộ. 
ngành, địa phương.

I) Căn cử pliáp lý cùa thủ tục hành chinh: Niiliị định sổ 106/2020/NĐ-CP.


