
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /STP-VP Tuyên Quang, ngày  21 tháng 8  năm 2021  

Về việc cho ý kiến vào Đề án vị trí 
việc làm của Trung tâm Dịch vụ  

đấu giá tài sản 

 

ơ 

 

 
 

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. 
 

Sau khi xem xét đề nghị của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản về việc 

xin ý kiến về Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ngày 

29/7/2021 kèm theo Tờ trình số 04/TTr-TTDVĐGTS ngày ngày 29/7/2021,  

Giám đốc Sở Tư pháp có ý kiến như sau:  

1. Cơ bản nhất trí Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài 

sản ngày 29/7/2021 kèm theo Tờ trình số 04/TTr-TTDVĐGTS ngày 

29/7/2021, như sau:  

- Số lượng vị trí việc làm: 07 vị trí. 

- Xác định số lượng người làm việc: 10 người (09 viên chức và 01 hợp 

đồng lao động). 

- Có Danh mục và khung năng lực từng vị trí việc làm kèm theo. 

2. Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp tục hoàn 

thiện Đề án vị trí việc làm của Trung tâm, phê duyệt Danh mục vị trí việc 

làm, Bản mô tả và khung năng lực từng vị trí việc làm của Trung tâm; trên cơ 

sở đó xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức, báo cáo Sở Tư pháp theo quy 

định./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở;  
- Các PGĐ Sở; 
- Như trên (thực hiện); 
- Webside STP; 
- Lưu: VT, VP. Gi.  

   

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 

Nguyễn Thị Thược 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ KHUNG  

NĂNG LỰC TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CỦA TRUNG TÂM 

DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

(Kèm theo Văn bản số:       ngày       tháng 8  năm 2021  

của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

 

TT 
DANH MỤC VỊ TRÍ 

VIỆC LÀM 

Khung năng lực  

về trình độ chuyên môn 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp tối 

thiểu 

Dự kiến số 

lượng 

người làm 

việc đến 

năm 2025 

I Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành 2 

1 Giám đốc Trung tâm 

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một 

trong các ngành: luật, kinh tế, kế 

toán, tài chính, ngân hàng 

Hạng III 

hoặc tương 

đương 

01 

2 
Phó Giám đốc Trung 

tâm 

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một 

trong các ngành: luật, kinh tế, kế 

toán, tài chính, ngân hàng 

Hạng III 

hoặc tương 

đương 

01 

II Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp  5 

1 Đấu giá viên 

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một 

trong các ngành: luật, kinh tế, kế 

toán, tài chính, ngân hàng 

Hạng III 

hoặc tương 

đương 
05 

2 
Chuyên viên thực hiện 

công tác đấu giá tài sản 

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một 

trong các ngành: luật, kinh tế, kế 

toán, tài chính, ngân hàng 

Hạng III 

hoặc tương 

đương 

III Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ  03 

1 Hành chính tổng hợp 

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một 

trong các ngành: luật, kinh tế, kế 

toán, tài chính, ngân hàng 

Hạng III 

hoặc tương 

đương 

Kiêm 

nhiệm 

2 Kế toán 

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ngành 

kế toán hoặc tài chính 

Hạng IV 

hoặc tương 

đương 

01 

3 Văn thư, lưu trữ  

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên 

ngành văn thư lưu trữ 

Hạng IV 

hoặc tương 

đương 

01 

4 Thủ quỹ  
Tốt nghiệp trung cấp trở lên  Kiêm 

nhiệm  

5 Phục vụ 
 

 
Kiêm 

nhiệm 

6 Lái xe Có Bằng lái xe ô tô hạng B2 trở lên  01 

7 Bảo vệ 
  Thuê 

khoán 

 Tổng cộng:   07 
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