
Phii luc II 
TIEU CHUAN RIENG CHU'C DANH LANH IMO, QUAN LY 

(Kern theo Thông báo s /TB-SVHTTDL ngày /11/2021 
cla Sà Van hóa, The thao và Du Itch,) 

Chi tit tiêu chun tü'ng chüc danh 

- Näng dng, sang tao, tam huyt vâi cong vic; nm chic tInh 
hInh chung cüa dtt nuOc, cüa ngành, cüa tinh, d.c bit là linh virc the 
djc the thao. 

- Co näng 1rc tham miiu, d xut, xây drng cac ehung trInh, k 
hoach dài han, giai don lien quan den linh c the dic the thao thuc 
thâm quyên ducic giao, phãn cong phii trách; giiip Trtthng phông xây 
dirng và triên khai thc hin các chuting trInh, kê hoach  cOng tác hang 
tháng, qu, nâm cüa phông; báo cáo ket qua cOng tác thuc lTnh we phi 
trách vi truàng phông djnh k5' hang tháng, hang qu', näm; hug dn, 
dOn dOe, kiêm tra cOng chüc cüa phông thuc linh vrc ph11 trách; kiêm 
tra, thâm djnh the van bàn do chuyên viên cüa phông thuc linh c 
phi trách son thào trwrc khi trInh trtthng phông duyt hoc tnthc khi 
trInh lânh dao  s& xem xét, quyêt djnh trong trirmg hçp tnrrng phông 
üy quyên; phii trách, quán 1, diêu hành hott dng cüa phOng trong 
trithng hçp tru&ng phông di yang và dixçc trt.r&ng phông üy quyên. 

- TrInh d dào tao, bi duOng: 

+ T& nghip dai  hçc trâ len, ngành phü hçip vâi linh virc cOng 
tác, dáp üng yêu cu nhim vi ducic giao và theo quy djnh cüa Dãng, 
Nhà nithc. 

+ Co b.ng t& nghip trung c.p l 1un chInh trj ho.c tuong 
duang trâ len. 

+ Co chirng chi bi throng nghip vi quail l nhà ni.thc (ngch 
chuyên viên hoc trnmg disng tr& len) hoc có bang tt nghip ngành 
hành chInh bce, thc s5 quàn l hành ehinh cOng. tin s' quán l hành 
chInh cOng. 

+ Co chirng chi bi di.rOng theo tiêu chu.n chüc vii lath dto, 
quãn l. 

+ Co chi'rng chi ngoi ngü vâi trInh d ti.rang drnng bc 2 
khung nàng 1irc ngoi ngtr Vit Nam theo quy djnh ti Thông tu 
so O1/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 cüa B Giáo diic vá Dào 
t.o ban hành khung nàng hrc ngoi ngtt 6 bc dung cho Vit Nam. 
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Chircdanh 
dr tuyen 

Chi tiet tieu chuan tirng chirc danh 

+ Co chüng chi tin h9c vri trInh d dt chun k5 nàng sfr diing 
Cong ngh thông tin c bàn theo quy djnh tai Thông ti.r 
s 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cüa B Thông tin và Truyên 
thông quy djnh chun k näng sü dicing cong ngh thông tin hoc 
chi'rng chi tin hçc 1rng diing trnmg ducmg. 

- Dirqc quy hoach chüc danh b nhim nu là ngun nhân sr ti 
ch hoc thrçc quy hoch chüc danh ti.rcing duong nu là ngun nhân 
sr tü nth khác; dä giU chirc vii lãnh do quãn 1 hoc dang gilt chi'rc vii 
lãnh d.o quàn 1 vOi th?i gian ti thiu duçic 02 näm (24 tháng) phü hçp 
11th vrc dir thi. 

- Co It nht 03 näm lien tiic, lin k tnthc thai dim dang k) 
dir tuyn duçic dánh giá, xp 1oi hoàn thành t& thim viii tr& len. 

- Näng dng, sang tto, tam huyêt vvi cong vic; nm chic tinh 
hInh chung cüa dat ntróc, cüa ngành, cUa tinh. Co kiên thüc, k näng 
sâu ye hoat dng ngh thuat. Luôn nêu cao tinh than trách nhim xây 
dirng dGn vj vltng math; xây dirng di ngü viên chüc có phâm chat 
chInh trj, do dirc nghê nghip, có nãng hrc chuyên mon dap i.irng yêu 
cau, thim vi.i ti dcm vj. 

- TrInh d dào tto, bi duong: 

+ Tot nghip dai  h9c tr& len, ngành phü hçp vOi 11th virc cong 
tác, dáp üng yêu cu nhim v11 &rqc giao và theo quy djnh cüa Dâng, 
Nhà nuOc. 

+ Co b.ng tat nghip trung c.p l lun chInh trj ho.c trnmg 
2. Phó Tru'&ng doàn duong trà len. 

Nghê thuât dan , . 
ôc ti1i + Co chu'ng chi boi duang nghiçp vii quan ly nha rnric (ngch 

chuyên viên ho.c tuong ducmg trâ len) hoc có bang tt nghip ngành 
hành chInh hçc, thac s5 quãn l hành chInh công, tin s5 quàn l hành 
chInh cong. 

+ Co chrng chi bai duOng theo tiêu chu.n chi'rc vii lânh do, 
quân 1. 

+ Co chirng chi ngoi nglt vói trInh d tuong di.xong bc 2 
khung nàng hrc ngoi nglt Vit Nam theo quy djnh ti Thông tu 
so 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 cüa B Giáo dic và Dào 
tto ban hành khung nàng hrc ngoi ngtr 6 bQtc dung cho Vit Nam. 

+ Co chtmg chi tin h9c vi trInh d dt chun k5 nàng s1r diing 
cong ngh thông tin co bàn theo quy djnh ti Thông tu 
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Chircdanh 
di tuyen 

Chi tiet tieu chuan tirng chirc danh 

so 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cüa B Thông tin và Truyên 
thông quy djnh chun k5 näng sir diing cong ngh thông tin hoc 
chirng chi tin h9c rng diing tucing diicing; 

- Duçc quy hoach chüc danh bè thim nu là ngun nhán sir ti 
ch hoc duçic quy hoch chi'rc danh tuong dlxGng nêu là nguôn nhân 
sr fir ncii khác, dã kinh qua mt trong các chüc danh TnrO'ng phông và 
1rning di.nmg cp don vj và tuong duong phü hqp linh virc dir thi. 

- Co It nhtt 03 nàm lien tiic, 1in k truôc thai dim dàng k 
d,r tuyn duqc dánh giá, xp 1oi hoàn thành t& nhim viii trâ len. 
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