
Đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý công chức:................ 
Đơn vị sử dụng công chức:................. 

Phụ lục số 01 

DANH MỤC NGẠCH CÔNG CHỨC TƯƠNG ỨNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 
(Ban hành kèm theo Thông tư số... ngày...tháng...năm... của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

Số 
TT 

Danh mục vị trí việc làm Loại ngạch công 
chức tương ứng 

Dự kiến số lượng 
công chức cần có 

(1) (2) (3) (4) 

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

  

1 Tên vị trí cấp trưởng Loại… X 

2 Tên vị trí cấp phó Loại… X 

3 Tên vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc hoặc trực thuộc Loại… X 

4 Tên vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc hoặc 
trực thuộc 

Loại…  

II Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành  X 

1 Tên vị trí việc làm .... Loại… X1 

2 Tên vị trí việc làm .... Loại… X2 

... ...   

III Vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ dùng chung  X 

1 Tên vị trí việc làm… Loại… X1 

2 Tên vị trí việc làm ... Loại… X2 

… …   

IV Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ  X 

1 Tên vị trí việc làm .... Loại… X1 

2 Tên vị trí việc làm .... Loại… X2 

... ...........   

 

 
Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

           .... ngày ... tháng .... năm ... 
           Thủ trưởng đơn vị 

            (Ký và ghi rõ họ tên) 

 



Ghi chú: 

* Tổng số vị trí việc làm tại các mục I, II, III. IV là số lượng vị trí việc làm tương ứng với các cột số 
4, 5, 6, 7 Phụ lục số IIIA và Phụ lục số IIIB ban hành kèm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP. 

* Loại ngạch công chức được xác định theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cán bộ, công chức 
được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức. 

* X là tổng số của X1 + X2 +… 


