
 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

 
 

Ngày 03 tháng 03 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban 

hành Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ban hành phân cấp tuyển dụng, sử dụng, 

nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 03 năm 2023 và thay 

thế Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 04/01/2014 của UBND tỉnh ban 

hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Nội dung cơ bản của Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND: 

Chương I: Quy định chung, gồm 04 Điều (từ Điều 1 đến Điều 4) quy định 

về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; các đơn vị sự nghiệp công lập; cơ 

quan quản lý và cơ quan, đơn vị được phân cấp, giao quyền tham mưu nội dung 

phân cấp. 

Chương II: Các nội dung phân cấp bao gồm 11 Điều (từ Điều 5 đến Điều 

15) với 11 nhóm nội dung cụ thể như sau: 

Điều 5: Tuyển dụng viên chức bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển; 

Điều 6: Tiếp nhận vào làm viên chức; 

Điều 7: Chuyển công tác đối với viên chức; 

Điều 8: Ký kết, thay đổi, chấm dứt hợp đồng làm việc; 

Điều 9: Thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

Điều 10: Xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Điều 11: Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và người tập sự 

sau khi hết thời gian tập sự; 

Điều 12: Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, 

nâng phụ cấp thâm niên vượt khung; 

Điều 13: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác đến tuổi nghỉ 

hưu, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý; 
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Điều 14: Bố trí, phân công công tác, biệt phái viên chức; 

Điều 15: Giải quyết chế độ thôi việc, hưu trí. 

Theo đó có những nội dung cơ bản mới như sau: 

- Kế hoạch tuyển dụng: Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên 

chức đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, huyện, thuộc Ủy ban nhân dân do cơ 

quan chủ quản, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, so với quy định trước là Giám đốc Sở Nội 

vụ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức. 

- Chuyển công tác đối với viên chức: Giao thẩm quyền cho Sở, huyện thực 

hiện việc tiếp nhận, chuyển công tác (không phải thực hiện thỏa thuận ý kiến với 

Sở Nội vụ trước khi thực hiện tiếp nhận, chuyển công tác). 

- Thăng hạng chức danh nghề nghiệp: Phân cấp cơ quan, đơn vị thực hiện 

tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III trở xuống, so với quy 

định trước là Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức. 

- Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Phân cấp Giám đốc Sở Nội vụ thực 

hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển trong kỳ thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II, so với quy định trước là Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác đến tuổi nghỉ 

hưu, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý: 

+ Bổ sung thêm đối tượng Trưởng đơn vị sự nghiệp do đối tượng này hiện 

nay không phải là công chức theo quy định khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức và sẽ không quy định 

trong thẩm quyền quản lý công chức; ngoài ra dự thảo quy định các chức danh 

Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu thực hiện sau khi có 

ý kiến của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, so với quy định trước Ban cán 

sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến đối với các chức danh Trưởng đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở (phụ cấp chức vụ trên 0,5). 

+ Quy định Giám đốc Sở bổ nhiệm đối với chức danh phó đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở không phải thực hiện thỏa thuận với Giám đốc Sở 

Nội vụ so với quy định trước. 

Chương III: Tổ chức thực hiện, gồm 2 Điều (từ Điều 16 đến Điều 17) điều 

khoản chuyển tiếp và quy định về trách nhiệm trách nhiệm của người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có 

trách nhiệm triển khai Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 03/03/2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành phân cấp tuyển dụng, sử dụng, nâng 

bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức thuộc thẩm quyền 
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quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến toàn thể công chức, 

viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để biết, thực hiện theo 

quy định./. 

 (Đính kèm Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 03/03/2023 của UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 

 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Lưu: VT,VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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