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KẾ HOẠCH 

Xét chuyển viên chức sang công chức năm 2020 

  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm xét chọn những viên chức có phẩm chất đạo đức, có trình độ 

chuyên môn phù hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm của Sở. Có thể tiếp 

cận ngay công việc sau khi tuyển dụng về làm việc tại các phòng chuyên môn 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). 

2. Yêu cầu 

Việc xét chuyển viên chức sang công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm 

vụ, vị trí việc làm theo Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 và đảm bảo chỉ tiêu biên chế 

công chức đã được UBND tỉnh giao năm 2020. 

II. HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU XÉT CHUYỂN 

1. Hiện trạng 

Hiện tại cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở KH&CN có 04 phòng: Văn Phòng 

Sở, Phòng Quản lý Khoa học, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Chuyên ngành; 02 

đơn vị trực thuộc Sở KH&CN (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng_cơ 

quan hành chính và Trung tâm Khoa học và Công nghệ_đơn vị sự nghiệp công 

lập). 

Năm 2020, Sở KH&CN được UBND tỉnh giao 38 biên chế công chức tại 

Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 18/12/2019, Sở thực hiện phân bổ biên chế 

năm 2020 của Sở như sau: Khối Văn phòng Sở là 24 biên chế, Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng là 14 biên chế. 

Hiện tại, số công chức trong biên chế hiện có mặt tại Sở là 37 biên chế 

(thiếu 01 biên chế) so với biên chế Sở được giao trong năm 2020. Trong đó: 

Khối Văn Phòng Sở 23 biên chế công chức; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng là 14 biên chế công chức.  

2. Nhu cầu xét chuyển 

Căn cứ biên chế hiện có của Sở so với số lượng biên chế được giao trong 

năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đang thiếu 01 biên chế công chức. Qua rà 

soát, xác định vị trí việc làm Sở Khoa học và Công nghệ cần xét tuyển 01 công 

chức vị trí Pháp chế. 
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3. Ngành nghề xét chuyển viên chức sang công chức 

Đại học: chuyên ngành Luật.  

Trên đây là Kế hoạch xét chuyển viên chức sang công chức của Sở Kkhoa 

học và Công nghệ năm 2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, VP.  

 

GIÁM ĐỐC 
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