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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và số lượng người làm việc 

của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Khánh Hòa  

 

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 
 

Căn cứ Quyết định số 2575/QĐ-UB ngày 22/11/1994 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc thành lập Đài Phát thanh -Truyền hình Khánh Hòa và Quyết 

định số 1576/QĐ-UBND ngày 28/06/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc 

kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và 

Truyền hình Khánh Hòa; 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/09/2020 của Chính phủ về 

vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ 

hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

  Căn cứ Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập số 270/ĐA-

PTTH ngày 02/05/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; 

Căn cứ Công văn số 1930/UBND-TH ngày 05/03/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức và Hành chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và số lượng người làm việc của 

Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, cụ thể như sau: 

TT VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Số lượng 

người làm 

việc 

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

hành: 04 vị trí 

33 

1 Giám đốc 01 

2 Phó Giám đốc (nội dung; kỹ thuật; tài chính - tổ chức) 03 

3 Trưởng phòng 12 

4 Phó trưởng phòng 17 



 
 

2 

 

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

nghiệp: 11 vị trí 

120 

1 Nghiệp vụ kỹ thuật sản xuất chương trình 25 

2 Nghiệp vụ kỹ thuật truyền dẫn phát sóng 10 

3 Nghiệp vụ phóng viên viết (phóng viên) 27 

4 Nghiệp vụ phóng viên quay (quay phim) 10 

5 Nghiệp vụ đạo diễn 01 

6 Nghiệp vụ thiết kế, dựng cảnh 02 

7 Nghiệp vụ biên tập 27 

8 Nghiệp vụ biên dịch 09 

9 Nghiệp vụ phát thanh viên, biên tập viên dẫn chương trình 6 

10 Nghiệp vụ quảng cáo 02 

11 Nghiệp vụ lưu trữ thông tin tuyên truyền 01 

III Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 6 vị trí 12 

1 Nghiệp vụ hành chính tổng hợp 01 

2 Nghiệp vụ tổ chức cán bộ 01 

3 Nghiệp vụ văn thư - lưu trữ 01 

4 Nghiệp vụ quản trị mạng 02 

5 Nghiệp vụ kế toán, kế hoạch, lao động tiền lương 06 

6 Nghiệp vụ thủ quỹ 01 

 Tổng cộng: 21 vị trí 165 người 

Điều 2. Giao Trưởng Phòng Tổ chức và Hành chính có trách nhiệm: 

1. Phối hợp với Trưởng các phòng trong Đài xây dựng bản mô tả cụ thể về vị trí 

việc làm: Năng lực và kỹ năng, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, văn bằng, 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề 

nghiệp tương ứng, lý luận chính trị, trình Giám đốc phê duyệt. 

2. Sắp xếp, bố trí nhân sự và thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt theo đúng quy định. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức và Hành chính, Kế hoạch và Tài vụ, 

các Phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh, Sở Nội vụ (báo cáo) 

- Như điều 3;      
- Lãnh đạo Đài; 

- Lưu VT, TCHC.                 

             

                  Lê Anh Vũ  
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