
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 62/2020/NĐ-CP 

về vị trí việc làm và biên chế công chức 

 

Theo Nghị định, việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức 

được xem xét trong các trường hợp: 

Thứ nhất, cơ quan, tổ chức có thay đổi một trong các căn cứ: Vị trí việc làm 

và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; Mức độ hiện đại hóa về trang 

thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; Căn cứ vào quy 

mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc 

điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thực tế việc sử dụng biên chế công 

chức được giao. 

Thứ hai, thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức theo quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị 

hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. 

Về hồ sơ, trình tự điều chỉnh biên chế công chức: 

- Hồ sơ điều chỉnh biên chế công chức gồm: Văn bản đề nghị điều chỉnh 

biên chế công chức; đề án điều chỉnh biên chế công chức; các tài liệu liên quan đến 

điều chỉnh biên chế công chức kèm theo. 

- Đối với việc điều chỉnh tăng biên chế công chức hoặc điều chuyển biên chế 

công chức giữa các bộ, ngành, địa phương, các bộ, ngành, địa phương gửi hồ sơ 

điều chỉnh biên chế công chức về Bộ Nội vụ để thẩm định, trình Thủ tướng Chính 

phủ quyết định. 

- Đối với việc điều chuyển biên chế công chức giữa các bộ, ngành, địa 

phương với cơ quan, tổ chức thì các bộ, ngành, địa phương gửi hồ sơ điều chuyển 

biên chế công chức về Bộ Nội vụ để quyết định. Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức 

hằng năm. 

 Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/7/2020. Nghị định này thay thế Nghị 

định 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 về quản lý biên chế công chức, Nghị 

định 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 

và Nghị định 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 về biên chế công chức.  
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