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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lâp – Tự do – Hạnh phúc 

      

       CÔNG BÁO 
                                                                                                    Tỉnh Hoà Bình    

Số 59+60                                                         Ngày    11    tháng  10 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC 

 
Trang 

 

 PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

 

15-09-2021 Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng và các chức danh tương đương thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố 

4 

16-09-2021 Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản 

lý, vận hành, khai thác sử dụng phần mềm Hệ thống thông 

tin báo cáo tỉnh Hòa Bình 

18 

16-09-2021 Quyết định số 55/2021/QĐ - Ban hành Quy định Điều kiện, 

tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

và các chức danh tương đương trực thuộc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân 

dân các huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ 

32 
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trách, theo dõi lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

tại Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa 

Bình 

17-09-2021 Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Hoà Bình 

49 

17-09-2021 Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi 

lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình tại Phòng Văn 

hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

của tỉnh Hòa Bình 

59 

17-09-2021 Quyết định số 58/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng và các chức danh tương đương của đơn vị thuộc, trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó 

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình 

73 

17-09-2021 Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở 

Công Thương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách 

lĩnh vực công thương tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng 

Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc 

tỉnh Hòa Bình 

85 
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20-09-2021 Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình giao thông tỉnh Hoà Bình  

98 

20-09-2021 Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về 

điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở 

Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực thông tin, truyền thông 

tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình 

109 

21-09-2021 Quyết định số 62/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

31/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

122 

21-09-2021 Quyết định số 62/2021/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của 

Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Hoà Bình ban hành kèm theo Quyết định số 

32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnhHòa Bình 

132 

 

  



4                                 CÔNG BÁO/Số 59 + 60/Ngày 11-10-2021 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   53/2021/QĐ-UBND 

 

 

Hòa Bình, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng,  

Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Văn phòng  

Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng  

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Viên chức ngày 25 tháng 

11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

 Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

 Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
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phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-

CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủquy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng 10 

năm 2015 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 6934/TTr-

VPUBND ngày 25 tháng 8 năm 2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu 

chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương 

đương thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2021 và thay 

thế Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Trưởng, Phó đơn vị và các chức danh tương 

đương thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ĐỊNH 

Về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng,  

Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng  

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 
(Kèm theo Quyết định số             /2021/QĐ-UBND  

Ngày         /9 /2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, cụ thể: 

a) Chức danh Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm: 

- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo; Chủ nhiệm Nhà khách Uỷ 

ban nhân dân tỉnh; 

b) Chức danh Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm: 

- Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
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- Phó Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh; 

- Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo, Phó Chủ nhiệm Nhà 

khách Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

c) Chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

2. Đối tượng áp dụng 

- Công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình. 

Các chức danh lãnh đạo, quản lý quy định tại khoản 1 Điều này làm cơ sở 

cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và áp dụng đối với trường hợp khi xem 

xét, đánh giá, đề nghị cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý 

cấp phòng, ban và đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

và Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng 

1. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng, 

Phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình và Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình phải đảm bảo các tiêu chuẩn 

chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo Quy định này và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan. 
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2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong quy định này là căn cứ để Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét 

đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn 

nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo 

từng chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Văn 

phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình. 

3. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân 

thủ đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định. 

Điều 3. Vị trí, chức trách, chức danh của Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng và tương đương  

1. Trưởng các phòng chuyên môn và Trưởng các đơn vị trực thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là người đứng đầu) là người chịu 

trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, trước Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố, trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của 

phòng chuyên môn, đơn vị được giao phụ trách. 

2. Phó Trưởng phòng chuyên môn và Phó Trưởng đơn vị trực thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là cấp phó của người đứng đầu) 

là người giúp người đứng đầu phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, 

chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, trước Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, trước người đứng đầu và trước pháp luật về 

việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi người đứng đầu vắng mặt, người 

đứng đầu ủy quyền cho một cấp phó điều hành các hoạt động của phòng, đơn vị 

được giao phụ trách. 
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Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh 

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống 

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng 

của Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có ý thức đấu 

tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước. 

b) Gương mẫu về đạo đức, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô 

tư; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan 

liêu, tham nhũng, lãng phí; có tác phong dân chủ, thực hiện nghiêm túc quy chế 

dân chủ ở cơ quan và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công 

chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Văn 

phòng UBND tỉnh, thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

c) Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao; có tinh thần học 

hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

d) Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn 

và để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình mưu lợi riêng. 

đ) Có năng lực thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất, có khả năng tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ. 

2. Năng lực, uy tín 
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a) Có năng lực quản lý, điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt 

động của đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

b) Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, 

đơn vị xây dựng các văn bản hướng dẫn, các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt 

động và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. 

c) Có khả năng đánh giá tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình, tham mưu 

giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi 

được phân công; có khả năng phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu 

xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về 

lĩnh vực được phân công. 

d) Có khả năng bao quát hoạt động của đơn vị, phân công, giao việc cho 

công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; có khả năng 

đúc rút kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất ý kiến về công tác quản lý nghiệp vụ. 

đ) Có khả năng tập hợp đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị; biết phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng cơ quan 

đơn vị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành mọi nhiệm vụ. 

3. Về trình độ 

a) Chuyên môn nghiệp vụ 

Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm, 

lĩnh vực được phân công, cụ thể: 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành: Có chuyên 

ngành kinh tế, tài chính, khoa học và công nghệ, nông nghiệp, lâm nghiệp, tài 

nguyên, khoáng sản, xây dựng, giao thông, công nghiệp, luật, quản trị kinh doanh. 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp: Có 

chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính, thương mại, luật, quản trị kinh doanh. 
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- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp-Ngoại vụ: Có 

chuyên ngành kinh tế, kế toán, kế hoạch, quản trị kinh doanh, hành chính, luật, 

ngoại ngữ. 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội chính-Văn xã-Kiểm 

soát thủ tục hành chính: Có chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, thương mại, 

hành chính, quân sự, quản trị kinh doanh, sư phạm, y tế, văn hóa, xã hội, tin học. 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức: Có 

chuyên ngành hành chính, kinh tế, kế toán, quản trị nhân lực, quản trị kinh 

doanh,quản lý nhà nước, luật, văn thư, lưu trữ, sư phạm. 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ: Có 

chuyên ngành kinh tế, kế toán, luật, quản trị kinh doanh, hành chính. 

- Chức danh Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh: Có chuyên ngành luật, 

kinh tế, kế toán, tin học, hành chính, quản trị kinh doanh, văn thư, lưu trữ. 

- Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo: 

Có chuyên ngành tin học, kinh tế, kế toán, hành chính, quản lý nhà nước, quản 

trị kinh doanh, luật. 

- Chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Nhà khách Ủy ban nhân dân 

tỉnh: Có chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính, thương mại, quản trị kinh 

doanh, hành chính, luật. 

- Chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Có 

chuyên ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, hành chính, luật, tin học. 

b) Kiến thức quản lý nhà nước 

Được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên 

viên hoặc tương đương trở lên theo quy định của Bộ Nội vụ; chức danh nghề 

nghiệp theo quy định. 
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c) Trình độ lý luận chính trị 

Đối với người đứng đầu có trình độ Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương 

đương trở lên; đối cấp Phó của người đứng đầu, có trình độ lý luận chính trị từ 

sơ cấp hoặc tương đương trở lên. 

d) Trình độ tin học, ngoại ngữ: Thực hiện theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

e) Về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: Đã qua khóa đào 

tạo, bồi dưỡng và có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng theo quy 

định của Bộ Nội vụ. 

4. Các tiêu chuẩn khác 

a) Kinh nghiệm công tác 

- Đối với Trưởng phòng và tương đương: Đã có thời gian từ đủ 03 năm 

trở lên đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ: Phó 

Trưởng phòng và tương đương trở lên hoặc là công chức, viên chức đã có thời 

gian công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công 

lập từ đủ 05 năm trở lên trong đó có ít nhất 03 năm được đánh giá hoàn thành 

tốt nhiệm vụ. 

- Đối với Phó Trưởng phòng và tương đương: Là công chức, viên chức đã 

có thời gian công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp 

công lập từ đủ 03 năm trở lên. 

b) Phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ 

hoặc được quy hoạch chức vụ tương đương trở lên nếu là nguồn nhân sự từ nơi 

khác. Trường hợp cơ quan, tổ chức mới thành lập chưa thực hiện phê duyệt quy 

hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

c) Độ tuổi bổ nhiệm 
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- Trường hợp được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản 

lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ 

nhiệm phải còn đủ 05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; 

trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Trường hợp được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý mà 

thời hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành và của cơ quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải đủ một nhiệm kỳ; 

- Trường hợp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương 

hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại 

Điều, khoản này.  

d) Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, 

thu nhập theo quy định. 

đ) Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách đến cách chức. 

e) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh 

1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;  

2. Đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm 

a, d khoản 3 và điểm a, d, đ, e khoản 4 Điều 4 Quy định này. Ngoài ra, còn phải 

đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

- Đối với người đứng đầu: Phải có chứng chỉ bồi dưỡng chương trình 

chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.  

- Đối với cấp phó của người đứng đầu: Phải có trình độ lý luận chính trị 

từ Trung cấp hoặc tương đương trở lên. 
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Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố Hòa Bình. 

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2; 

điểm b, c, d, e khoản 3 và điểm b, d, đ, e khoản 4 Điều 4 Quy định này. Ngoài 

ra, còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

1. Kinh nghiệm công tác 

- Đối với chức danh Chánh Văn phòng: Đã có thời gian từ đủ 03 năm trở 

lên đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ: Phó Chánh 

Văn phòng và tương đương trở lên hoặc là công chức, viên chức đã có thời gian 

công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập từ 

đủ 05 năm trở lên trong đó có ít nhất 03 năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm 

vụ. 

- Đối với chức danh Phó Chánh Văn phòng: Là công chức, viên chức đã 

có thời gian công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp 

công lập từ đủ 03 năm trở lên. 

2. Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, ưu tiên nhóm chuyên ngành 

phù hợp với vị trí công tác được giao phụ trách. 

3. Độ tuổi bổ nhiệm 

- Trường hợp được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản 

lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ 

nhiệm phải còn đủ 05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; 

trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
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- Trường hợp được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý mà 

thời hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành và của cơ quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải đủ một nhiệm kỳ; 

- Trường hợp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương 

hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại 

Điều, khoản này.  

Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại Chánh Văn phòng, Phó 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình. 

1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;  

2. Trình độ lý luận chính trị: Cấp phó của người đứng đầu phải có trình 

độ lý luận chính trị từ Trung cấp hoặc tương đương trở lên. 

3. Đạt điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 5 và Điều 6 

Quy định này.  

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

đối với Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Văn phòng UBND 

tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch công chức quản lý, viên 

chức quản lý; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân 

chuyển, điều động Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Văn phòng 

UBND tỉnhtheo phân cấp quản lý và Quy định này.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ điều kiện, tiêu 

chuẩn chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân 
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và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân thành phố 

Hòa Bình xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch công chức 

quản lý; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, 

miễn nhiệm theo phân cấp quản lý và Quy định này. 

3. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách 

nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này. 

Điều 9. Quy định chuyển tiếp 

Đối với trường hợp đang thực hiện quy trình thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng và các chức danh tương đương thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn 

phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố Hòa Bình trước ngày ban hành Quyết định này 

thì được tiếp tục thực hiện quy trình trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Quyết 

định có hiệu lực thi hành. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành thì thực hiện 

theo quy định tại Quyết định này. 

Điều 10. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề 

chưa phù hợp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thức tế của 

cơ quan, đơn vị, địa phương./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Số:   54/2021/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày  16  tháng 9  năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng 

phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Hòa Bình 

––––––––––––  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của 

Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

93/TTr-STTTT ngày 08 tháng 9 năm 2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành, 

khai thác sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 

2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ 

trưởng các Ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
  

QUY CHẾ 
 

Quản lý, vận hành, khai thác sử dụng 

phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Hòa Bình 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /2021/QĐ-UBND ngày      tháng 9 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tắc và trách nhiệm cung cấp thông tin, nhập số 

liệu, báo cáo các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và chia sẻ dữ liệu của phần mềm Hệ thống 

thông tin báo cáo tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi tắt là Hệ thống). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là các ngành và địa phương); các cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến thực hiện 

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 30/05/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (sau 

đây gọi tắt là Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND) và các chế độ báo cáo khác theo yêu 

cầu của cơ quan, người có thẩm quyền trên Hệ thống. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 

này có nhiệm vụ, quyền hạn tham gia nhập số liệu, vận hành và sử dụng Hệ thống. 

Điều 3. Nguyên tắc báo cáo 
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1. Bảo đảm cung cấp số liệu kịp thời, chính xác, đầy đủ phục vụ hiệu quả cho 

hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Các số liệu báo cáo phải đồng bộ, thống nhất giữa các ngành về khái niệm, 

phương pháp tính và đơn vị tính để bảo đảm thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông 

tin báo cáo.  

Điều 4. Các hành vi bị cấm 

1. Cản trở hoặc ngăn cản trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông điệp dữ liệu 

báo cáo. 

2. Thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép 

một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu báo cáo. 

3. Tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại 

hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ thông tin 

của Hệ thống. 

4. Sử dụng số liệu từ Hệ thống vào mục đích cá nhân mà không được sự cho 

phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trừ các dữ liệu đã được công khai trên Hệ 

thống. 

5. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. 

 

Chương II 
 

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO  

THỰC HIỆN TRÊN HỆ THỐNG  
 

Điều 5. Các loại chế độ báo cáo, đối tượng thực hiện báo cáo trên Hệ thống 

1. Chế độ báo cáo và đối tượng thực hiện báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản 

lý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành, địa phương 
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được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và quy định của Bộ, ngành Trung ương. Bao gồm: 

a) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các ngành, địa phương. Đối tượng 

thực hiện báo cáo là các ngành, địa phương và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh. 

b) Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến của các ngành, địa phương. Đối tượng 

thực hiện báo cáo là các cơ sở xét công nhận sáng kiến của ngành, địa phương. 

c) Báo cáo tình hình, kết quả đánh giá sản phẩm cam mang chỉ dẫn địa lý Cao 

Phong. Đối tượng thực hiện báo cáo là Ban Kiểm soát Chỉ dẫn địa lý Cao Phong. 

d) Báo cáo về tình hình quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì cầu đường giao 

thông nông thôn do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện. 

đ) Báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông do Sở Giao thông 

Vận tải thực hiện. 

e) Báo cáo kết quả sản xuất vụ đông xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 

hè thu: Đối tượng thực hiện báo cáo là các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

f) Báo cáo kết quả sản xuất vụ mùa hè thu, triển khai kế hoạch sản xuất đông 

xuân: Đối tượng thực hiện báo cáo là các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

g) Báo cáo hoạt động đối ngoại. Đối tượng thực hiện báo cáo là Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

2. Chế độ báo cáo phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng chính 

phủ đối với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh theo yêu cầu của cơ quan, người có 

thẩm quyền. Đối tượng thực hiện báo cáo gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, 
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Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác. 

Điều 6. Thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo 

1. Thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo thực hiện theo quy định 

tại Điều 4 và Điều 5 của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND. 

2. Đối với việc cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng chính phủ: Thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo thực hiện 

theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền. 

Điều 7. Phương thức gửi, nhận báo cáo 

1. Việc cập nhật, tổng hợp thông tin, số liệu, duyệt và gửi, nhận báo cáo quy định 

tại Quy chế này thực hiện thông qua các chức năng của Hệ thống.  

2. Đối với việc cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng chính phủ đối với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh: Các ngành, địa 

phương được giao cung cấp số liệu thực hiện cập nhật thông tin trên Hệ thống của tỉnh 

và sử dụng chức năng liên thông gửi báo cáo tới Hệ thống thông tin báo cáo của Văn 

phòng Chính phủ. 

3. Trường hợp Hệ thống có sự cố kỹ thuật dẫn tới không thể triển khai gửi, nhận 

báo cáo trong thời hạn quy định, việc gửi, nhận báo cáo được thực hiện bằng hình thức 

văn bản điện tử thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh hoặc các 

phương thức khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Yêu cầu đối với cơ quan gửi báo cáo 

1. Thu thập, tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu báo cáo bảo đảm tính đầy đủ, 

chính xác, đúng thời hạn theo yêu cầu. 
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2. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung thông tin, số liệu theo yêu cầu trong trường hợp 

cơ quan nhận báo cáo trả lại trên Hệ thống. 

Điều 9. Yêu cầu đối với cơ quan nhận báo cáo 

1. Kiểm tra, tổng hợp thông tin, số liệu từ các báo cáo gửi đến, duyệt và báo cáo 

cấp có thẩm quyền. 

2. Kịp thời trả lại và yêu cầu cơ quan gửi báo cáo điều chỉnh, bổ sung đối với 

những báo cáo không bảo đảm tính đầy đủ, chính xác. 

Điều 10. Ký số báo cáo 

Cơ quan gửi báo cáo thực hiện ký số báo cáo và các biểu mẫu kèm theo, gói tin 

dữ liệu báo cáo trên Hệ thống theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Xử lý thông tin, báo cáo 

Đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình thực 

hiện nhiệm vụ của các ngành, địa phương và các báo cáo định kỳ khác được quy định 

tại Điều 6 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND. 

 Điều 12. Khai thác thông tin, số liệu 

1. Thông tin, số liệu trên Hệ thống được khai thác, sử dụng trong công tác thống 

kê, phân tích, đánh giá, dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội phục vụ yêu cầu 

quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các ngành, địa phương và các cơ quan 

liên quan có trách nhiệm thực hiện cung cấp, chia sẻ và công khai thông tin báo cáo 

theo quy định tại Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin. 

2. Đầu mối quản lý, lưu trữ, chia sẻ thông tin báo cáo đối với các cơ quan, đơn 

vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Quyết định số 

12/2019/QĐ-UBND. 
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3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm rà soát, công khai thông tin dữ 

liệu một tháng/lần trên trang giao diện hiển thị (Dashboard) để phục vụ cho nhu cầu tra 

cứu thông tin của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

 

 

Chương III 

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC SỬ DỤNG HỆ THỐNG  
 

Điều 13. Chức năng của Hệ thống 

Hệ thống có các chức năng đáp ứng yêu cầu quy định tại các Điều 17, 18 Nghị 

định số 09/2019/NĐ-CP, được vận hành, khai thác, duy trì hoạt động tại địa chỉ: 

https://thongtinbaocao.hoabinh.gov.vn, gồm các nhóm chức năng chính như sau: 

1. Quản lý báo cáo điện tử theo quy định tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND, 

bao gồm: Các biểu mẫu, đề cương báo cáo; danh sách báo cáo gửi đến; tổng hợp, phân 

tích dữ liệu; nhập liệu báo cáo; phê duyệt báo cáo; gửi báo cáo đến cơ quan tổng hợp; 

thống kê, báo cáo các chế độ báo cáo đã thực hiện. 

2. Chức năng tổng hợp, gửi dữ liệu lên Hệ thống báo cáo quốc gia.  

3. Quản lý danh mục gồm: Danh mục dùng chung; chuyên ngành; danh mục các 

chỉ tiêu phân bổ. 

4. Chức năng quản trị gồm: Quản lý người dùng; phân quyền; cấu hình tổng hợp 

dữ liệu; nhật ký hệ thống; quản lý tham số hệ thống; thiết lập giao diện hiển thị 

(Dashboard). 

5. Quản lý khai thác dữ liệu gồm: Biên tập, khai thác dữ liệu (trích, lọc, tổng 

hợp, trích xuất dữ liệu). 
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6. Hệ thống được kết nối, liên thống với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, 

Hệ thống thông tin báo của các bộ, ngành Trung ương để phục vụ cho việc chia sẻ, 

đồng bộ, cung cấp dữ liệu theo quy định. 

 

Điều 14. Trách nhiệm của các ngành, địa phương và các cơ quan liên quan 

trong quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống 

1. Sử dụng chức năng của Hệ thống để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ được 

giao theo quy định tại Điều 5 Quy chế này. 

2. Tổ chức cập nhật và khai thác các thông tin dữ liệu lưu trữ trên Hệ thống phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời điện tử hóa chế 

độ báo cáo định kỳ đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý, được giao thực hiện 

để cập nhật, bổ sung lên Hệ thống theo quy định. 

4. Tổ chức quản lý tài khoản của người dùng và tài khoản quản trị Hệ thống do 

Sở Thông tin và Truyền thông cấp đảm bảo theo các quy định về an toàn, an ninh thông 

tin. Sử dụng tài khoản quản trị được cấp để phân quyền tham gia sử dụng Hệ thống cho 

các phòng, ban chuyên môn và cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. 

5. Thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông ngay sau khi phát hiện Hệ thống 

có sai sót, sự cố kỹ thuật dẫn tới ảnh hưởng hoạt động hoặc an ninh, an toàn thông tin 

của Hệ thống. 

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức quản lý, sử 

dụng Hệ thống theo các quy định tại Quy chế này.   

2. Thực hiện cấp mới tài khoản người dùng, tài khoản quản trị cho các cơ quan, 

đơn vị tham gia sử dụng Hệ thống. 
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3. Nghiên cứu, đề xuất phương án nâng cấp kịp thời để đáp ứng nhu cầu mở 

rộng, phát triển và sự hoạt động ổn định của Hệ thống. 

4. Theo dõi, rà soát, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế này và 

tổng hợp kết quả triển khai sử dụng Hệ thống của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

5. Xây dựng kế hoạch, dự toán nguồn kinh phí để duy trì, quản lý, vận hành Hệ 

thống đảm bảo thường xuyên, liên tục, an toàn, an ninh thông tin. 

Điều 16. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Phối hợp các ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thường xuyên rà 

soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa cho phù hợp với yêu cầu quản lý 

nhà nước và cung cấp các biểu mẫu báo cáo đã chuẩn hóa cho Sở Thông tin và Truyền 

thông thực hiện điện tử hóa trên Hệ thống để tổ chức triển khai theo quy định. 

2. Phối hợp với với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông tham 

mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành 

của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ đối với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh lên 

Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. 

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục thuế tỉnh, Kho bạc 

Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và đơn vị liên quan nghiên cứu, 

kiểm tra, đối soát, tổng hợp cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng chính phủ đối với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh lên Hệ thống 

thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ theo thời gian quy định tại khoản 2 Điều 

7 Quy chế này. 

Điều 18. Trách nhiệm của Sở Nội vụ 
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Có trách nhiệm theo dõi tình hình thực hiện chế độ báo cáo thực hiện nhiệm vụ 

của các ngành, địa phương. Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Quy chế này 

được coi là một trong các tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

hàng năm của các ngành, địa phương. 

Điều 19. Trách nhiệm của đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành Hệ thống 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền 

thông là đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành Hệ thống có nhiệm vụ: 

1. Quản lý, vận hành Hệ thống đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn 

thông tin phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật kết nối cho việc gửi dữ liệu từ Hệ thống của tỉnh 

lên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính Phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, ngành 

khác theo yêu cầu. 

3. Định kỳ sao lưu dữ liệu không để mất dữ liệu khi sự cố xảy ra. Thường xuyên 

rà soát, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về chính sách quản lý, 

vận hành đối với trang thiết bị máy chủ, phần mềm cài đặt của Hệ thống nhằm đảm 

bảo vận hành thông suốt, liên tục, an toàn, an ninh thông tin. 

4. Tạo lập quản trị Hệ thống cho các ngành, địa phương để quản lý tài khoản 

người dùng thuộc phạm vi quản lý. 

5. Tổ chức tiếp nhận các yêu cầu và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xử lý các 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng Hệ thống; phối hợp với các các 

ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử 

dụng Hệ thống khi có yêu cầu. 
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6. Hàng năm dự trù kinh phí để vận hành, duy trì hoạt động của Hệ thống gửi Sở 

Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Điều 20. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức tham gia, sử dụng 

Hệ thống 

1. Sử dụng Hệ thống trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu 

quản lý trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Quy chế này. 

2. Quản lý tài khoản đã được cấp để thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình, thời 

gian theo quy định; bảo mật thông tin tài khoản của cá nhân, thông tin của Hệ thống và 

thông tin của các tổ chức, cá nhân. 

3. Máy tính của cán bộ, công chức, viên chức có tài khoản tham gia vào quy trình 

nghiệp vụ của cơ quan đơn vị trên hệ thống phải được trang bị phần mềm diệt virus 

bản quyền. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin của đơn vị có 

trách nhiệm đầu mối thông tin hỗ trợ kỹ thuật, theo dõi tình hình sử dụng Hệ thống của 

đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; hướng dẫn cán bộ, công chức sử dụng Hệ 

thống tại đơn vị đảm bảo vận hành hiệu quả. 

Điều 21. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Hệ thống 

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: 

- Phân loại, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp độ an toàn, an ninh 

thông tin cho Hệ thống theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông. 

- Tổ chức triển khai các giải pháp kỹ thuật và biện pháp quản lý, vận hành đối 

với Hệ thống phù hợp với cấp độ an toàn, an ninh thông tin được phê duyệt. 
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2. Công an tỉnh có trách nhiệm: 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác đảm bảo an toàn, 

an ninh thông tin của Hệ thống. 

- Thường xuyên thông báo cho các cơ quan, đơn vị về phương thức, thủ đoạn 

mới của các loại tội phạm xâm phạm an toàn, an ninh thông tin để có biện pháp phòng 

ngừa, đấu tranh, ngăn chặn. 

- Điều tra và xử lý các trường hợp vi phạm an toàn, an ninh thông tin theo thẩm 

quyền. 

3. Các ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia quản lý, 

vận hành và sử dụng Hệ thống có trách nhiệm tuân thủ theo các quy định tại Quyết 

định số 628/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về Quy 

chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

của các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 22. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh dựa trên kết quả thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trên Hệ thống 

để đánh giá xếp hạng các cơ quan, đơn vị trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, 

xây dựng Chính quyền điện tử. Trên cơ sở đó, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 

khen thưởng theo quy định. 

2. Các ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, cán bộ, công chức, viên chức 

không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ hoặc có hành vi vi phạm các điều khoản 

trong Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi 

phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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Điều 23. Trách nhiệm thi hành 

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các 

cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách 

nhiệm tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo định kỳ được giao 

trên Hệ thống theo quy định tại Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, phát sinh; đề nghị 

các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số:  55/2021/QĐ-UBND 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hoà Bình, ngày  16  tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định Điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, 

 Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương trực thuộc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các  

huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh  

vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Phòng Kinh tế thuộc 

 Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng  6 năm 2020; 

 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 

2019; 

 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;   

 Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 
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 Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 

tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

         Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 604/TTr-SNN ngày 23 tháng 8 năm 2021.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương, trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Phòng Kinh 

tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2021 và thay thế 

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 
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Bình ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

phụ trách, theo dõi lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Phòng Kinh tế 

thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh  
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HOÀ BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

QUY ĐỊNH 

Điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức 

danh tương đương, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban 

nhân dân các huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh 

vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân 

dân thành phố Hòa Bình 
 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /2021/QĐ-UBND  

ngày     / 9 /2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này xác định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và các chức danh tương đương, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thuộc Ủy ban nhân dân các huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo 

dõi lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân 

dân thành phố Hòa Bình (sau đây gọi chung là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương), cụ thể: 

a) Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm: 

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc Sở; Chánh 

Văn phòng, Phó Chánh văn phòng Sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở; 

- Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng các Chi cục thuộc Sở;  
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- Giám đốc, Phó Giám đốc; Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Trung tâm, Ban 

quản lý thuộc Sở. 

b) Chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi 

lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân 

thành phố Hòa Bình. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa 

Bình; Ủy ban nhân đân các huyện, thành phố khi xem xét, đánh giá, đề nghị cấp có thẩm 

quyền hoặc theo thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển 

các chức danh lãnh đạo quản lý quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng 

1. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và tương đương, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các 

huyện, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình phải đảm bảo các 

tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo Quy định này và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét 

quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển công 

chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn 

hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh đối với Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, 

Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình. 
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3. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ 

đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định. 

Điều 3. Vị trí, chức trách  

1. Trưởng phòng và tương đương, trực thuộc Sở  

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn và Trưởng 

các đơn vị trực thuộc Sở (sau đây gọi chung là người đứng đầu) là người đứng đầu một 

phòng, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, quản lý nhà nước về ngành, 

chuyên ngành hoặc làm nhiệm vụ đảm bảo, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành của Sở theo sự phân công của Giám đốc Sở. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc 

Sở và trước pháp luật về mọi hoạt động của phòng chuyên môn, đơn vị giao phụ trách 

theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

2. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, Trưởng phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình (sau đây gọi 

chung là Trưởng phòng) là người đứng đầu một phòng quản lý và tổ chức thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện, thành 

phố và thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao; chịu trách nhiệm 

trực tiếp trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đồng thời 

chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về mọi hoạt động theo chức 

năng, nhiệm vụ được phân công. 

3. Phó Trưởng phòng và đương đương, trực thuộc Sở  

Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng các phòng chuyên 

môn và Phó Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở (sau đây gọi chung là cấp Phó của người 

đứng đầu) giúp người đứng đầu thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do người đứng đầu 

giao. Chịu trách nhiệm trước người đứng đầu và trước pháp luật về mọi hoạt động theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao. 
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4. Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, phó Trưởng phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình (sau đây 

gọi chung là Phó trưởng phòng) là người giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ 

cụ thể do trưởng phòng giao. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về 

mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

các chức danh tương đương, trực thuộc Sở 

1. Về chính trị tư tưởng 

a) Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên 

định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân 

tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng.  

b) Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong 

bất kỳ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, 

Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.  

c) Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, 

nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì 

độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

d) Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của cơ quan, tổ chức và 

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

2. Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật 

a) Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, 

giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và vì nhân dân phục vụ; bản thân không 
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tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, không tham vọng quyền lực, không háo danh; 

không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.  

b) Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; gương mẫu, cần cù, chịu khó, 

năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt trong thực 

hiện nhiệm vụ.  

c) Có tinh thần đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá 

nhân; hợp tác, trọng dụng người tài, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; quan 

tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động; 

được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. 

d) Tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên 

quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, 

lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; 

đ) Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật, nguyên tắc tập 

trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của 

cơ quan, đơn vị và địa phương nơi công tác; báo cáo đầy đủ, trung thực với cấp trên; 

cung cấp thông tin chính xác, khách quan; thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, 

thu nhập theo quy định 

3. Năng lực, uy tín 

a) Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ; Có năng lực nghiên cứu xây dựng đề án, 

văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn được giao; đề xuất kế hoạch, biện 

pháp công tác trong phạm vi được giao;  

b) Có năng lực quản lý và tổ chức thực hiện chính sách và pháp luật của Nhà 

nước về ngành, lĩnh vực, chuyên ngành, hoặc nhiệm vụ được giao; thực hiện cải cách 

hành chính, chế độ công chức, công vụ; theo dõi việc thực hiện, thanh tra, kiểm tra, xử 
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lý theo quy định của pháp luật; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức 

và công dân thuộc thẩm quyền;  

c) Có năng lực điều hành, đoàn kết đội ngũ công chức, người lao động trong cơ 

quan, đơn vị và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao; biết phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng cơ quan đơn vị trong 

sạch, vững mạnh. 

d) Có khả năng đánh giá tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình, tham mưu giúp 

lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân 

công;  

đ) Có khả năng bao quát hoạt động của đơn vị, phân công, giao việc cho công 

chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; có khả năng đúc rút 

kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất ý kiến về công tác quản lý nghiệp vụ; 

4. Về trình độ 

a) Chuyên môn nghiệp vụ 

Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm, lĩnh vực 

được phân công, cụ thể: 

- Chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Sở: Có một trong số 

chuyên ngành: Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Tài chính, kế toán, kiểm toán; 

Nhóm chuyên ngành kinh tế; Nhóm chuyên ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm 

nghiệp và Thủy lợi; 

- Chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở: Có một trong số các 

chuyên ngành về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và Thủy lợi; Nhóm chuyên ngành 

kinh tế; Luật; Tài chính, kế toán; 



CÔNG BÁO/Số 59 + 60/Ngày 11-10-2021                            41 

 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ: Có một trong 

số các chuyên ngành: Luật; Quản trị nhân lực; quản lý công; hành chính; Kinh tế; Kinh 

tế nông nghiệp; Kinh tế lâm nghiệp; Quản lý kinh tế; Các chuyên ngành về lĩnh vực 

nông nghiệp, lâm nghiệp và Thủy lợi; 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính: Có một 

trong số các chuyên ngành: Kế hoạch; Tài chính, kế toán, Nhóm chuyên ngành kinh tế; 

Quản lý công; Quản lý đất đai; Các chuyên ngành về lĩnh vực nông nghiệp, Thủy sản, 

lâm nghiệp và Thủy lợi; 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình: 

Có một trong số các chuyên ngành: Thủy lợi, Xây dựng, Giao thông; 

- Chức danh Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật: Có một trong số các chuyên ngành: Trồng trọt; Nông học; khoa học cây trồng; 

Bảo vệ thực vật; 

- Chức danh Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 

Có một trong số các chuyên ngành: Chăn nuôi thú y; Thú y và Thủy sản;  

- Chức danh Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi: Có một trong 

số chuyên ngành: Công trình thủy lợi; Công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật cấp thoát 

nước; Quản lý xây dựng; Kinh tế xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

và các chuyên ngành tương đương thuộc lĩnh vực Thủy lợi; Xây dựng;  

- Chức danh Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm: Có một 

trong số các chuyên ngành: Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, Quản lý tài nguyên rừng, 

Quản lý bảo vệ rừng và môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Kinh tế lâm nghiệp, 

Lâm nghiệp xã hội; Luật và các chuyên ngành tương đương thuộc lĩnh vực lâm nghiệp;  
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- Chức danh Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản: Có một trong 

số chuyên ngành về thủy sản; Chăn nuôi thú y;  

- Chức danh Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn: Có 

một trong số các chuyên ngành: Nhóm chuyên ngành kinh tế; Các chuyên ngành thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và Thủy lợi;  

- Chức danh Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản: Có một trong số các chuyên ngành: Thủy sản; Quản lý chất 

lượng và an toàn thực phẩm; Chế biến bảo quản nông sản; Nhóm chuyên ngành kinh tế; 

Các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp;  

- Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông: Có một trong số 

chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản; Khuyến nông và phát triển nông thôn; Quản lý tài 

nguyên môi trường; Nhóm chuyên ngành kinh tế; Các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp, lâm nghiệp;  

- Chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Đà: Có 

một trong số chuyên ngành: Lâm nghiệp; Lâm sinh; Lâm học; Quản lý tài nguyên rừng; 

Quản lý bảo vệ rừng và môi trường; Quản lý tài nguyên thiên nhiên; lâm nghiệp xã hội; 

Trồng trọt, khoa học cây trồng; Quản lý đất đai; Nhóm chuyên ngành kinh tế và các 

chuyên ngành tương đương thuộc lĩnh vực lâm nghiệp;  

- Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy 

sản: Có một trong số chuyên ngành: Trồng trọt, nông học, khoa học cây trồng, bảo vệ thực 

vật; chăn nuôi thú y; nuôi trồng thủy sản; lâm nghiệp, lâm sinh, lâm học và các chuyên 

ngành tương đương thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp;  

- Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn: Có một trong số chuyên ngành: Công trình thủy lợi; Công trình xây 

dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật tài 
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nguyên nước; Kỹ thuật cấp thoát nước; Quản lý xây dựng; Kinh tế xây dựng; Khoa học 

môi trường; Công nghệ sinh học và các chuyên ngành tương đương thuộc lĩnh vực 

Thủy lợi; Xây dựng;  

- Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng và Tu bổ các 

công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Có một trong số chuyên ngành: Công 

trình thủy lợi; Công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng; Kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật cấp thoát nước; Quản lý xây dựng; 

Kinh tế xây dựng và các chuyên ngành tương đương thuộc lĩnh vực Thủy lợi; Xây 

dựng; Giao thông;  

b) Đã giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; 

c) Kiến thức quản lý nhà nước 

Được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 

hoặc tương đương trở lên theo quy định của Bộ Nội vụ; chức danh nghề nghiệp theo 

quy định của Bộ quản lý chuyên ngành.  

d) Trình độ lý luận chính trị 

Đối với Trưởng phòng và tương đương có bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận 

chính trị hoặc tương đương trở lên; đối với Phó Trưởng phòng và tương đương, có 

chứng nhận trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp hoặc tương đương trở lên. 

đ) Có đủ tiêu chuẩn và văn bằng chuyên môn theo quy định của Bộ quản lý 

chuyên ngành; 

e) Trình độ tin học, ngoại ngữ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.  

f) Về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: Đã qua khóa đào tạo, bồi 

dưỡng và có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng theo quy định của Bộ 

Nội vụ. 
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5. Các tiêu chuẩn khác 

a) Tuổi bổ nhiệm  

- Trường hợp được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc 

đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 

05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

- Trường hợp được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý mà thời hạn 

mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của cơ 

quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải đủ một nhiệm kỳ; 

- Trường hợp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp 

hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại điểm khoản này; 

b) Phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc 

được quy hoạch chức vụ tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. 

c) Kinh nghiệm công tác:  

- Đối với Trưởng phòng và tương đương: Đã có thời gian từ đủ 03 năm trở lên 

đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ: Phó Trưởng phòng 

và tương đương trở lên hoặc là công chức, viên chức đã có thời gian công tác trong cơ 

quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên trong 

đó có ít nhất 03 năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

- Đối với phó Trưởng phòng và tương đương: Là công chức, viên chức đã có 

thời gian công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập 

từ đủ 03 năm trở lên.  

d) Có hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo 

quy định. 
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đ) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của 

Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định; 

e) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao; 

f) Riêng chức danh Chánh Thanh tra Sở, trước khi bổ nhiệm phải có văn bản 

thỏa thuận của Chánh Thanh tra tỉnh.  

g) Trường hợp tiếp nhận công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị khác đến 

công tác và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương tại 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy 

định này. 

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại Trưởng phòng, phó Trưởng 

phòng và các chức danh tương đương, trực thuộc Sở 

1. Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, 

điểm a, b, đ, e, f  khoản 4 và khoản 5 Điều 4 Quy định này. Ngoài ra, còn phải đảm bảo 

các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

a) Đối với Trưởng phòng và tương đương: Phải có chứng chỉ bồi dưỡng chương 

trình chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.  

b) Đối với Phó Trưởng phòng và tương đương: Phải có bằng tốt nghiệp Trung 

cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên. 

2. Các tiêu chuẩn khác 

a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 

b) Cơ quan có nhu cầu về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 
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Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố Hòa Bình 

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, 

điểm b, đ, e, f  khoản 4, điểm a, b, d, đ, e  khoản 5 Điều 4 Quy định này. Ngoài ra, còn 

phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

1. Về trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên, có chuyên ngành phù 

hợp với vị trí việc làm được phân công phụ trách. 

2. Về trình độ lý luận chính trị 

a) Đối với Trưởng phòng: Phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị 

hoặc tương đương trở lên. 

b) Đối với Phó Trưởng phòng: Có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên. 

3. Về kiến thức quản lý nhà nước  

a) Đối với Trưởng phòng: Bổ nhiệm lần đầu có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà 

nước chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên;  

b) Đối với Phó Trưởng phòng: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà 

nước chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên. 

4. Kinh nghiệm công tác:  

a) Đối với Trưởng phòng: Đã có thời gian từ đủ 03 năm trở lên đảm nhiệm và 

hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ: phó trưởng phòng và tương đương 

trở lên hoặc là công chức, viên chức đã có thời gian công tác trong cơ quan hành chính 

nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên trong đó có ít nhất 03 

năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.  
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b) Đối với Phó Trưởng phòng: Là công chức, viên chức đã có thời gian công tác 

trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 03 năm trở 

lên.  

5. Trường hợp tiếp nhận công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị khác đến 

công tác và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng tại Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, Phòng Kinh tế thuộc 

Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình phải đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định 

này. 

  Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng 

Phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các 

huyện; Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình 

1. Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, 

điểm b, đ, e, f  khoản 4, điểm a, b, d, đ, e  khoản 5 Điều 4 Quy định này. Ngoài ra, còn 

phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

a) Đối với Trưởng phòng: Phải có chứng chỉ bồi dưỡng chương trình chuyên 

viên chính hoặc tương đương trở lên.  

b) Đối với Phó Trưởng phòng: Phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính 

trị hoặc tương đương trở lên. 

2. Đạt điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 5 và Điều 6 Quy định 

này.  
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Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ điều kiện, tiêu 

chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương trực thuộc 

Sở, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch công chức quản lý, viên chức 

quản lý; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân 

chuyển Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn theo phân cấp quản lý và Quy định này.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc 

Ủy ban nhân dân các huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố Hòa Bình xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch 

công chức quản lý; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, 

điều động theo phân cấp quản lý và Quy định này. 

3. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm 

theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này. 

Điều 9. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề chưa 

phù hợp thì Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thức tế của cơ quan, đơn vị, địa phương./. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  56/2021/QĐ-UBND 
 

Hoà Bình, ngày 17 tháng 9  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với  

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2020; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 

tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Hoà Bình tại Tờ trình số 247/TTr-BQL ngày 27 tháng 8       năm 2021.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư 

pháp; Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Hoà Bình; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 Bùi Văn Khánh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng 

thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình  

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình 
  

      (Ban hành kèm theo Quyết định số          /2021/QĐ-UBND 

 ngày        / 9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này xác định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình (gọi tắt là Ban Quản lý dự án), cụ thể: 

a. Chức danh Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự 

án. 

b. Chức danh Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban 

Quản lý dự án. 

2. Đối tượng áp dụng 

Viên chức các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng 

1. Viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án phải đảm bảo các tiêu chuẩn 
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chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo Quy định này và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà 

Bình xem xét quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, 

luân chuyển viên chức lãnh đạo và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn 

hoá đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh đối với Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án. 

3. Đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ 

đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định. 

Điều 3. Vị trí, chức trách 

1. Vị trí, chức trách của Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban 

Quản lý dự án (gọi chung là người đứng đầu) là người đứng đầu một phòng, thực hiện 

các nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo sự phân công của 

Giám đốc Ban; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban, trước pháp luật về việc thực hiện 

nhiệm vụ của phòng chuyên môn, đơn vị được giao phụ trách. 

2. Vị trí, chức trách của Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Ban Quản lý dự án (gọi chung là cấp phó của người đứng đầu) là người giúp 

người đứng đầu phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm 

trước Giám đốc Ban Quản lý dự án, trước người đứng đầu và trước pháp luật về việc 

thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi người đứng đầu vắng mặt, người đứng đầu 

ủy quyền cho một cấp phó điều hành các hoạt động của phòng, đơn vị được giao phụ 

trách. 
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Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án 

1. Về chính trị, tư tưởng 

a) Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định 

chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, 

chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng;  

b) Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong 

bất kỳ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, 

Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; 

c) Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân 

dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc 

lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; 

d) Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng và pháp luật của nhà nước. Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và để người 

thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình mưu lợi riêng; 

đ) Có năng lực thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất, có khả năng tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ. 

2. Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật 

a) Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, 

giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và vì nhân dân phục vụ; bản thân không 

tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, không tham vọng quyền lực, không háo danh; 

không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi; 
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b) Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc, gương mẫu, cần cù, chịu khó, năng 

động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt trong thực hiện 

nhiệm vụ;  

c) Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỉ luật cao; có tinh thần học hỏi 

nghiên cứu, sáng tạo, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

d) Tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết đấu 

tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống 

cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; 

đ) Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật, nguyên tắc tập 

trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của 

cơ quan, đơn vị và địa phương nơi đến công tác; báo cáo đầy đủ, trung thực với cấp 

trên; cung cấp thông tin chính xác, khách quan; thực hiện việc kê khai và công khai tài 

sản, thu nhập theo quy định. 

3. Năng lực, uy tín 

a) Có năng lực quản lý, điều hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động của 

đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; 

b) Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị 

xây dựng các văn bản hướng dẫn, các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động và đề 

ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; 

c) Có khả năng đánh giá tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình, tham mưu giúp lãnh 

đạo cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công; 

có khả năng phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng hoặc kiến nghị 

sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định pháp luật về lĩnh vực được phân công; 
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d) Có khả năng bao quát hoạt động của đơn vị, phân công, phân nhiệm công việc 

cho viên chức phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; có khả năng đúc rút 

kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất ý kiến về công tác quản lý nghiệp vụ; 

đ) Có khả năng tập hợp đoàn kết, quy tụ viên chức, người lao động trong cơ quan, 

đơn vị được đa số viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý tín nhiệm; biết phát 

huy sức mạnh tập thể để xây dựng cơ quan đơn vị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 

trong sạch, vững mạnh. 

 

4. Về trình độ 

a) Chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp 

với vị trí việc làm, lĩnh vực được phân công, cụ thể: 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Có chuyên 

ngành về nhóm ngành kinh tế, Hành chính, Luật, Quản trị nhân lực; Nhóm chuyên 

ngành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Thủy lợi, Xây dựng, Giao 

thông. 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán: Có một trong 

các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Kiểm toán. 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: Có một 

trong các chuyên ngành kỹ thuật (Thủy lợi, Xây dựng và Giao thông). 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Điều hành dự án 1,2,3: Có một 

trong các chuyên ngành kỹ thuật (Thủy lợi, Xây dựng và Giao thông). 

b) Kiến thức quản lý Nhà nước: Được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà 

nước chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên theo quy định của Bộ Nội 

vụ; 
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c) Trình độ lý luận chính trị: Đối với Trưởng phòng có trình độ Trung cấp lý luận 

chính trị hoặc tương đương trở lên; Đối với Phó Trưởng phòng có chứng nhận trình độ 

lý luận chính trị từ Sơ cấp hoặc tương đương trở lên (bổ nhiệm lần đầu); 

d) Có đủ tiêu chuẩn và văn bằng chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định 

của Bộ quản lý chuyên ngành; 

đ) Trình độ tin học: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành; 

e) Ngoại ngữ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

f) Về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: Đã qua khoá đào tạo, bồi 

dưỡng và có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng theo quy định của Bộ 

Nội vụ. 

5. Các tiêu chuẩn khác 

a) Tuổi bổ nhiệm  

+ Viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ quản lý hoặc đề nghị bổ 

nhiệm giữ chức vụ quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm công tác tính từ 

khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem 

xét, quyết định;  

+ Viên chức được đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý mà thời hạn giữ chức vụ 

dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì tuổi công tác phải đủ một 

nhiệm kỳ;  

+ Viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ 

đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 4. 

b) Phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được 

quy hoạch chức vụ tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. 
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c) Kinh nghiệm công tác 

+ Đối với Trưởng phòng: Đã có thời gian từ đủ 03 năm trở lên đảm nhiệm và hoàn 

thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ: Phó Trưởng phòng và tương đương trở 

lên hoặc là viên chức đã có thời gian công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc 

đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên trong đó có ít nhất 03 năm được đánh 

giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

+ Đối với Phó Trưởng phòng: Là viên chức đã có thời gian công tác trong cơ quan 

hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 03 năm trở lên. 

d) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân, lý lịch được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác 

minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; 

đ) Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách đến cách chức; 

e) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; 

f) Trường hợp tiếp nhận công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị khác đến 

công tác và bổ nhiệm chức vụ Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý 

dự án phải đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định này.  

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án 

1. Đạt điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, điểm 

a,d,đ,e khoản 4 và khoản 5 Điều 4 Quy định này. Ngoài ra còn phải đảm bảo các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau: 

a) Được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản 

lý; 
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b. Đối với Phó Trưởng phòng phải có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp hoặc 

tương đương trở lên. 

2. Các tiêu chuẩn khác 

a) Cơ quan có nhu cầu về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 

b) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của 

pháp luật. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành 

1. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình căn cứ, điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với 

Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án xây dựng kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng, quy hoạch viên chức quản lý; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc 

Ban Quản lý dự án theo phân cấp quản lý và Quy định này. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm 

theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề chưa phù hợp thì 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hoà Bình báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của cơ quan, 

đơn vị./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:   57/2021/QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày  17  tháng 9 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng,  

Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa,  

thể thao, du lịch, gia đình tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc  

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

          Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 

6 năm 2020; 

 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

         Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

         Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức  và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

     Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 

của Chính phủ; 
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         Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ; 

         Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

          Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

          Căn cứ Thông tư số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 

2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

146/TTr-SVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch, gia đình tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố của tỉnh Hòa Bình. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2021 và thay thế 

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=504/TTr-SNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=504/TTr-SNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình tại 

Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa 

Bình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, thể thao,  

du lịch, gia đình tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban  

nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /2021/QĐ-UBND  

ngày     tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

        Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

        1. Phạm vi điều chỉnh 

        Quy định này xác định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại 

Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh 

Hòa Bình (sau đây gọi chung là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương), 

bao gồm: 

        a) Chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở gồm: Trưởng các phòng 

chuyên môn, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện 

ảnh tỉnh Hòa Bình; Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hòa Bình; Giám đốc Thư viện tỉnh Hòa 

Bình; Trưởng Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình; Hiệu trưởng Trường Năng 

khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình;  

        b) Chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương gồm: Phó Trưởng phòng chuyên 

môn, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra và cấp Phó các đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại khoản 1, Điều này; 
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        c) Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch, gia đình tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình. 

         2. Đối tượng áp dụng 

          a) Công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

         b) Công chức Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố. 

         Các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng quy định tại khoản 1, Điều này làm cơ 

sở cho việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và áp dụng đối với các trường hợp 

khi xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

miễn nhiệm, điều động, luân chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi 

lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng 

1. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia 

đình tại phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải 

đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo Quy định 

này và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét đánh 

giá, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển công chức, viên chức 
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lãnh đạo, quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ 

công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh đối với Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và tương đương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi 

lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố. 

3. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ 

đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định. 

          Điều 3. Vị trí, chức trách của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương 

đương 

  1. Vị trí, chức trách của Trưởng phòng và tương đương 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn, Trưởng 

các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch, gia đình tại Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố (gọi chung 

là người đứng đầu) là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ của phòng 

chuyên môn, đơn vị được giao phụ trách. 

  2. Vị trí, chức trách của Phó Trưởng phòng và tương đương 

Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng phòng chuyên môn, 

cấp Phó đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực 

văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình tại Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành 

phố (gọi chung là cấp phó của người đứng đầu) là người giúp người đứng đầu phụ 

trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, trước người đứng đầu và trước pháp luật 

về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi người đứng đầu vắng mặt, người đứng 
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đầu ủy nhiệm cho một cấp phó điều hành các hoạt động của phòng, đơn vị được giao 

phụ trách. 

                                               Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu các đơn vị thuộc Sở 

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống 

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng của 

Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có ý thức đấu tranh bảo vệ 

quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo và tổ 

chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 

 b) Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; 

không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham 

nhũng, lãng phí; có tác phong dân chủ, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ 

quan và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức làm 

việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố; 

c) Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao; có tinh thần học hỏi, 

nghiên cứu, sáng tạo, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

d) Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và để người thân 

lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình mưu lợi riêng; 

đ) Có năng lực thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất, có khả năng tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ. 
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2. Năng lực, uy tín 

a) Có năng lực quản lý, điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động của 

đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; 

b) Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị 

xây dựng các văn bản hướng dẫn, các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động và đề 

ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; 

c) Có khả năng đánh giá tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình, tham mưu giúp 

lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân 

công; có khả năng phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng hoặc kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực được phân công; 

d) Có khả năng bao quát hoạt động của đơn vị, phân công, giao việc cho công chức, 

viên chức phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; có khả năng đúc rút kinh 

nghiệm thực tiễn và đề xuất ý kiến về công tác quản lý nghiệp vụ; 

đ) Có khả năng tập hợp đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan, đơn vị; biết phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng cơ quan đơn vị trong 

sạch, vững mạnh. 

3. Về trình độ 

a) Chuyên môn nghiệp vụ  

Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm, lĩnh vực 

được phân công, cụ thể: 

          - Chức danh Chánh, Phó Chánh Văn phòng Sở: Có một trong các ngành hoặc 

chuyên ngành văn hóa, thể thao, du lịch, quản trị nhân lực, luật, kế toán, tài chính hoặc 

một số chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm; 
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 - Chức danh Chánh, Phó Chánh Thanh tra Sở: Có một trong các ngành, chuyên 

ngành văn hóa, thể thao, du lịch, sư phạm, khoa học xã hội và nhân văn, luật, hành chính, 

lao động tiền lương, công tác xã hội hoặc một số chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm; 

          - Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính: Có một 

trong các ngành hoặc chuyên ngành văn hóa, thể thao, du lịch, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, kinh tế, kế hoạch, quản trị kinh doanh hoặc một số chuyên ngành phù hợp với vị 

trí việc làm; 

          - Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa: Có một trong 

các ngành hoặc chuyên ngành quản lý văn hóa, văn hóa quần chúng, văn hóa học, quản 

lý hoạt động văn hóa xã hội, kinh doanh xuất bản phẩm, văn hóa các dân tộc thiểu số 

Việt Nam, bảo tàng, di sản, quản lý di sản văn hóa, văn hóa dân gian hoặc một số chuyên 

ngành phù hợp với vị trí việc làm; 

         - Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch: Có một trong 

các ngành hoặc chuyên ngành du lịch, ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành,Việt Nam học hoặc một số chuyên ngành phù hợp với vị trí việc 

làm; 

          - Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và 

Gia đình: Có một trong các ngành hoặc chuyên ngành văn hóa quần chúng, quản lý 

văn hóa, gia đình học, công tác xã hội, quản lý hoạt động văn hóa xã hội hoặc một số 

chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm; 

          - Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao: Có 

một trong các ngành hoặc chuyên ngành thuộc lĩnh vực thể dục thể thao hoặc một số 

chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm; 
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          - Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh: Có một 

trong các ngành hoặc chuyên ngành văn hóa, thanh nhạc, hội họa, biên đạo, đạo diễn hoặc 

chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm; 

          - Chức danh Trưởng Đoàn, Phó Trưởng đoàn Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh: Có 

ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh hoặc chuyên ngành khác có liên quan, phù hợp 

với vị trí việc làm; 

 - Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh: Có một trong các ngành 

văn hóa, di sản, bảo tồn bảo tàng, lịch sử hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí 

việc làm; 

 - Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh: Có ngành hoặc chuyên 

ngành thư viện, văn hóa, xã hội học hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc 

làm; 

 - Chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Năng khiếu, Huấn luyện và 

Thi đấu thể dục thể thao: Có các ngành thể dục thể thao hoặc ngành khác phù hợp với 

vị trí việc làm. 

b) Lý luận chính trị: Đối với cấp trưởng, có trình độ Trung cấp lý luận chính trị 

hoặc tương đương trở lên; đối với cấp phó, có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở 

lên; 

c) Trình độ tin học, ngoại ngữ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

d) Kiến thức quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý Nhà nước 

chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên. 

đ) Có đủ tiêu chuẩn và văn bằng chuyên môn theo quy định của Bộ quản lý 

chuyên ngành. 
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e) Về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: Đã qua khóa đào tạo, bồi 

dưỡng và có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng theo quy định của Bộ 

Nội vụ. 

4. Các tiêu chuẩn khác  

a) Tuổi bổ nhiệm 

- Trường hợp được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc 

đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 

05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

- Trường hợp được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý mà thời hạn 

mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của cơ 

quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải đủ một nhiệm kỳ; 

- Trường hợp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp 

hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại điểm này.  

b) Kinh nghiệm công tác 

- Đối với Trưởng phòng và tương đương: Đã có thời gian từ đủ 03 năm trở lên 

đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ: Phó Trưởng phòng 

và tương đương trở lên hoặc là công chức, viên chức đã có thời gian công tác trong cơ 

quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên trong 

đó có ít nhất 03 năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Đối với Phó Trưởng phòng và tương đương:  Là công chức, viên chức đã có 

thời gian công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập 

từ đủ 03 năm trở lên. 

c) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; 
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d) Phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc 

được quy hoạch chức vụ tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác; 

đ) Có hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo 

quy định; 

e) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của 

Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

g) Đối với chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra ngoài đáp ứng tiêu 

chuẩn quy định tại điều này, phải đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành Thanh tra. 

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu các đơn vị thuộc Sở 

1. Đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 của 

Quy định này. 

2. Các tiêu chuẩn khác 

a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;  

b) Cơ quan có nhu cầu về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 

c) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao; 

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính 

hoặc tương đương (đối với cấp trưởng); có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên 

(đối với cấp phó); 

đ) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của 

pháp luật. 
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  Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố 

 1. Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí 

công tác được phân công phụ trách (ưu tiên các ngành, chuyên ngành văn hóa, thể dục 

thể thao, du lịch, gia đình).  

 2. Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b, 

c, d, đ, e khoản 3 và điểm a, b, c, d, đ, e khoản 4 Điều 4 quy định này.  

 Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố 

  Đạt điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 của Quy định này. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 

     1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương trực thuộc Sở, 

xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; thực hiện các thủ tục đánh 

giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và các chức danh tương đương trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý cán 

bộ và Quy định này. 

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch, gia đình tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; thực hiện các thủ 
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tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng theo phân cấp quản lý và Quy định này. 

3. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm 

theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này. 

Điều 9. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề chưa 

phù hợp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp 

với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

Số:  58/2021/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày 17 tháng  9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng,  

Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương của đơn vị thuộc,  

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng,  

Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường  

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình 
 

  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

http://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=24/2014/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0


74                                 CÔNG BÁO/Số 59 + 60/Ngày 11-10-2021 

 

thuộc Trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 

năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý công chức;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

398/TTr-STNMT, ngày 20 tháng 8 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương của đơn vị 

thuộc, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Tài 

nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2021 và 

thay thế Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

http://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=37/2014/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/hoabinh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=37/2014/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    

QUY ĐỊNH 

Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng,  

Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương của đơn vị thuộc, trực thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên 

và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

 thuộc tỉnh Hòa Bình 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:         /2021/QĐ-UBND  

ngày       / 9 /2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

  

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

Quyết định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó 

trưởng phòng và các chức danh tương đương của đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Cụ thể gồm: 

1. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

2. Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng Chi cục thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

4. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố. 
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Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng các chức danh lãnh đạo các 

tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.  

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng  

1. Tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, quy hoạch, đánh giá, luân chuyển cán bộ và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

nhằm chuẩn hoá đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh. 

2. Tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thực 

hiện việc giám sát, kiểm tra công tác bổ nhiệm đối với chức danh lãnh đạo các tổ chức, 

đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

3. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ 

cấp trưởng, phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng 

chức danh theo quy định về tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định của pháp luật 

có liên quan. 

4. Việc áp dụng thực hiện tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo các tổ chức, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải đảm bảo 

nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng thẩm quyền, 

quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Vị trí chức trách 
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1. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn, Chi Cục 

trưởng, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (gọi chung là người đứng đầu) là 

người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao phụ 

trách. 

2. Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng phòng chuyên môn, 

Phó Chi Cục trưởng, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phó Trưởng phòng 

Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, (gọi chung là cấp 

phó của người đứng đầu) là người giúp người đứng đầu phụ trách, theo dõi, chỉ đạo 

một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 4. Tiêu chuẩn chung 

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 

a) Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trung thành với lợi ích của Đảng, 

của Quốc gia, dân tộc và nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên quyết đấu tranh với các hành vi sai trái, lệch 

lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; bảo vệ và chấp hành các quan 

điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

b) Có tinh thần trách nhiệm cao, đặt lợi ích của Đảng, nhân dân, tập thể lên trên 

lợi ích của cá nhân; có đạo đức trong sáng, tác phong làm việc khoa học, chủ động, dân 

chủ, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. 
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c) Gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng, có tinh thần đấu tranh 

chống tham nhũng, lãng phí; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, thẳng thắn, không 

cơ hội, gắn bó mật thiết và được nhân dân tín nhiệm. 

d) Phong cách làm việc dân chủ, quan hệ thân tình, bình đẳng với đồng nghiệp, 

gần gũi với quần chúng. Có khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, có ý thức xây dựng tập 

thể vững mạnh, làm việc có hiệu quả, có uy tín, được tập thể công chức, viên chức 

trong đơn vị tín nhiệm. 

đ) Bản thân và gia đình gương mẫu, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Không 

lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc để người thân và gia đình lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn của mình để mưu lợi riêng. Có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng; có ý thức 

chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức và người lao động 

trong cơ quan, đơn vị; sâu sát với cơ sở, được nhân dân, cán bộ, đảng viên tín nhiệm. 

e) Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của cơ quan có thẩm quyền 

và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

2. Về năng lực 

a) Có năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường, nhiệm vụ của 

phòng và tương đương thuộc đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

b) Có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý phục vụ cho 

hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương, nhiệm vụ công 

tác của phòng và tương đương thuộc đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

c) Có năng lực, kinh nghiệm điều hành, tổ chức, quản lý; có khả năng quy tụ, tổ 

chức cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan để chủ trì và phối hợp với các cấp, 
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các ngành, địa phương, các đơn vị, các phòng và tương đương thuộc đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ được giao. 

3. Hiểu biết: 

a) Nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về tài nguyên và môi trường, các lĩnh vực khác có liên quan và nắm bắt được các 

quy định, quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của ngành Tài nguyên và Môi trường 

do địa phương ban hành, của đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

b) Hiểu biết sâu về chuyên môn, nghiệp vụ của lĩnh vực phụ trách thuộc ngành 

tài nguyên và môi trường, thuộc đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

c) Hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối 

ngoại của địa phương, đất nước. 

4. Trình độ: 

a) Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh 

lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc 

tương đương trở lên. 

c) Trình độ Tin học, ngoại ngữ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

5. Về tuổi bổ nhiệm  

- Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm 

phải còn đủ 05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; Trường hợp đặc 

biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
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- Trường hợp cán bộ hiện đang giữ chức vụ do yêu cầu công tác cán bộ và điều 

động, bổ nhiệm chức vụ mới tương đương thì không áp dụng điều khoản này. Trường 

hợp cán bộ, công chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu 

được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện về tuổi thực hiện như 

quy định khi bổ nhiệm lần đầu. 

6. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

7. Các quy định khác:  

a) Đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định bởi các luật chuyên 

ngành. 

b) Trong danh sách quy hoạch của chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương với 

chức danh bổ nhiệm. 

c) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân, lý lịch được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác 

minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 

d) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của 

Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 82 của Luật 

Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Điều 56 Luật Viên chức 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

Điều 5. Điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm lần đầu người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở 

1. Đảm bảo tiêu chuẩn chung tại Điều 4 quy định này. 

2. Kinh nghiệm công tác  
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a) Đối với người đứng đầu: Đã có thời gian từ đủ 03 năm trở lên đảm nhận nhiệm 

vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ: Phó Trưởng phòng và tương 

đương trở lên hoặc là công chức, viên chức đã có thời gian công tác trong cơ quan hành 

chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên trong đó có ít nhất 

03 năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

b) Đối với cấp phó của người đứng đầu: Là công chức, viên chức đã có thời gian 

công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 03 năm 

trở lên. 

3. Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp hoặc tương đương trở lên đối với 

người đứng đầu; từ sơ cấp hoặc tương đương trở lên đối với cấp phó của người đứng 

đầu.  

4. Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng theo quy định của Bộ Nội 

vụ. 

5. Ngoài các tiêu chuẩn nêu tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này, chức danh Chánh 

Thanh tra Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của 

Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Điều 6. Điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm lần đầu người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố 

1. Đảm bảo tiêu chuẩn chung tại Điều 4 Quy định này. 

2. Kinh nghiệm công tác: Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy định này. 

3. Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng theo quy định của Bộ Nội 

vụ. 
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4. Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp hoặc tương đương trở lên đối với 

người đứng đầu, từ sơ cấp hoặc tương đương trở lên đối với cấp phó của người đứng 

đầu. 

Điều 7. Điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm lại người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở 

Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, 

khoản 6, khoản 7 Điều 4 Quy định này và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau: 

1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

2. Đối với người đứng đầu: Có chứng chỉ bồi dưỡng chương trình chuyên viên 

chính hoặc tương đương trở lên. 

3. Đối với cấp phó của người đứng đầu: Có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp 

trở lên. 

Điều 8. Điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm lại người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố 

Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, 

khoản 6, khoản 7 Điều 4, Quy định này và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau: 

1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

2. Đối với cấp phó của người đứng đầu: Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp 

trở lên. 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

 1. Kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công 

chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các 

tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình phải tuân thủ các tiêu chuẩn quy định tại văn bản này. 

Trong trường hợp các văn bản viện dẫn quy định các tiêu chuẩn thay đổi thì áp dụng 

theo văn bản mới. 

 2. Đối với những trường hợp công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đã được bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại trước khi Quy định này có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn 

về văn bằng, chứng chỉ tại Quy định này, có trách nhiệm tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng để đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện 

tiêu chuẩn là 01 (một) năm kể từ ngày Quy định này có hiệu lực. 

 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên 

quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực 

hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  59/2021/QĐ-UBND 

 

Hòa Bình, ngày 17 tháng  9  năm 2021 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở Công Thương; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực công thương tại Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa 

Bình 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 

2019; 

 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

  Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 
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2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương; 

 Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

  Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1694 /TTr-SCT 

ngày 24 tháng 8 năm 2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực 

thuộc Sở Công Thương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực công 

thương tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2021 và thay thế 

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng; Trưởng, Phó các đơn vị và các chức danh tương đương thuộc, trực 
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thuộc Sở Công Thương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực công 

thương tại phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Công 

Thương, Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ĐỊNH 

Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng  

và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở Công Thương; 

 Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực công thương 

 tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế thuộc  

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /2021/QĐ-UBND ngày      / 9 /2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng và nguyên tắc áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này xác định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở Công Thương tỉnh 

Hòa Bình; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng phụ trách lĩnh vực công thương của 

phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

thuộc tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi chung là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương 

đương), bao gồm: 

a) Chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc, trực thuộc Sở, gồm: Trưởng 

các phòng chuyên môn thuộc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở; Giám 

đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; 

b) Chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc, trực thuộc Sở, gồm: Phó 

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở, Phó Chánh Văn phòng Sở, Phó Chánh Thanh tra 

Sở; Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; 
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c) Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực công thương 

tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố thuộc tỉnh Hòa Bình. 

2. Đối tượng áp dụng 

Các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng quy định tại khoản 1 Điều này làm cơ 

sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và áp dụng đối với trường hợp khi xem xét 

đề nghị cấp có thẩm quyển hoặc theo thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, 

luân chuyển các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc Sở Công Thương và 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực công thương thuộc Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình. 

3. Nguyên tắc áp dụng 

a) Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở; Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế và Hạ tầng các 

huyện, Phòng Kinh tế thành phố phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ 

thể của từng chức danh theo Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

b) Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở Công 

Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét quy hoạch, đánh giá, 

bổ nhiệm, luân chuyển, điều động công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và xây dựng 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, 

quản lý theo từng chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức 

danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách 

lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành 

phố. 
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c) Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ 

đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định. 

Điều 2. Vị trí chức trách, chức danh của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

và tương đương 

1. Vị trí, chức trách, chức danh của Trưởng phòng và tương đương 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn và Trưởng 

đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Trưởng phòng Kinh 

tế thành phố (gọi chung là người đứng đầu) là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc 

Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, trước pháp luật về việc thực hiện 

nhiệm vụ của phòng chuyên môn, đơn vị được giao phụ trách. 

2. Vị trí, chức trách, chức danh của Phó Trưởng phòng và tương đương 

Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng phòng chuyên môn và 

Phó Trưởng đơn vị trực thuộc Sở; Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phó 

Trưởng phòng Kinh tế thành phố (gọi chung là cấp phó của người đứng đầu) là người 

giúp người đứng đầu phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm 

trước Giám đốc Sở, trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, trước người 

đứng đầu và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi người 

đứng đầu vắng mặt, người đứng đầu ủy nhiệm cho một cấp phó điều hành các hoạt 

động của phòng, đơn vị được giao phụ trách. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở 

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống 
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a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng của 

Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có ý thức đấu tranh bảo vệ 

quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo và tổ 

chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 

b) Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không 

quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, 

lãng phí; có tác phong dân chủ, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ quan và 

Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức làm việc trong 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố; 

c) Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao; có tinh thần học hỏi, 

nghiên cứu, sáng tạo, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

d) Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và để người 

thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình mưu lợi riêng; 

đ) Có năng lực thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất, có khả năng tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ. 

2. Năng lực, uy tín 

a) Có năng lực quản lý, điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động của 

đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; 

b) Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị 

xây dựng các văn bản hướng dẫn, các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động và đề 

ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; 
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c) Có khả năng đánh giá tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình, tham mưu giúp 

lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân 

công; có khả năng phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng hoặc kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực được phân công; 

d) Có khả năng bao quát hoạt động của đơn vị, phân công, phân nhiệm công việc 

cho công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; có khả năng 

đúc rút kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất ý kiến về công tác quản lý nghiệp vụ; 

đ) Có khả năng tập hợp đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan, đơn vị; biết phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng cơ quan đơn vị đạt 

danh hiệu lao động tiên tiến, trong sạch, vững mạnh. 

3. Về trình độ 

a) Chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp 

với vị trí việc làm và công việc được phân công, gồm: 

- Chức danh Chánh, Phó Chánh Văn phòng Sở: Có chuyên ngành về nhóm ngành 

kinh tế, hành chính, luật, thương mại, công nghiệp, khoa học - xã hội, khoa học kỹ 

thuật và công nghệ hoặc nhóm chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm; 

- Chức danh Chánh, Phó Chánh Thanh tra Sở: Có chuyên ngành luật, kế toán, 

quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, nhóm ngành thương mại, công nghiệp, khoa học 

- xã hội, khoa học kỹ thuật và công nghệ hoặc nhóm chuyên ngành khác phù hợp với 

vị trí việc làm; 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp: Có chuyên 

ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, kế hoạch, nhóm ngành kinh tế, thương mại, công 

nghiệp, điện, khoa học - xã hội, khoa học kỹ thuật và công nghệ hoặc nhóm chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm; 



CÔNG BÁO/Số 59 + 60/Ngày 11-10-2021                            93 

 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng: Có chuyên 

ngành điện, năng lượng, nhóm ngành kỹ thuật về điện, điện tử, tự động hóa, công 

nghiệp, kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ hoặc nhóm chuyên ngành khác phù 

hợp với vị trí việc làm; 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại: Có chuyên 

ngành quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, nhóm ngành kinh tế, thương mại, khoa học 

- xã hội, khoa học kỹ thuật và công nghệ hoặc nhóm chuyên ngành khác phù hợp với 

vị trí việc làm; 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý công nghiệp: Có chuyên 

ngành quản lý công nghiệp, công nghệ sinh học, nhóm ngành kinh tế, nhóm ngành kỹ 

thuật về điện, công nghiệp, khai thác khoáng sản; nhóm ngành môi trường, khoa học 

kỹ thuật và công nghệ hoặc nhóm chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm; 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường: 

Có chuyên ngành quản lý công nghiệp, quản lý khai thác mỏ, khai thác công trình 

ngầm; công nghệ sinh học, nhóm ngành kinh tế, nhóm ngành kỹ thuật về điện, công 

nghiệp, khai thác khoáng sản; nhóm ngành môi trường, khoa học kỹ thuật và công nghệ 

hoặc nhóm chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm; 

- Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 

triển công nghiệp: Có chuyên ngành khối kinh tế, luật, kế toán, tài chính, hành chính, 

thương mại, công nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ hoặc nhóm chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí việc làm. 

b) Kiến thức quản lý nhà nước: Đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý 

nhà nước chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên theo quy định của Bộ 

Nội vụ; chức danh nghề nghiệp theo quy định của ngành Công Thương; đối với chức 

danh Phó Chánh Thanh tra trước khi bổ nhiệm phải có chứng chỉ Thanh tra viên; 
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c) Trình độ lý luận chính trị: Đối với Trưởng phòng và tương đương có trình độ 

Trung cấp lý luận chính trị và tương đương trở lên; đối với Phó Trưởng phòng và tương 

đương, có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên; 

d) Có đủ tiêu chuẩn và văn bằng chuyên môn theo quy định của Bộ quản lý 

chuyên ngành; 

đ) Trình độ Tin học, ngoại ngữ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện 

hành; 

e) Về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: Đã qua khóa đào tạo, bồi 

dưỡng và có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng theo quy định của Bộ 

Nội vụ. 

4. Các tiêu chuẩn khác 

a) Công chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc 

đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 

05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm. Công chức được điều động, 

bổ nhiệm chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không áp dụng 

điểm khoản này. 

b) Phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc 

được quy hoạch chức vụ tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. 

c) Kinh nghiệm công tác 

- Đối với Trưởng phòng và tương đương: Đã có thời gian từ đủ 03 năm trở lên 

đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ: Phó Trưởng phòng 

và tương đương trở lên hoặc là công chức, viên chức đã có thời gian công tác trong cơ 

quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên trong 

đó có ít nhất 03 năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
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- Đối với Phó Trưởng phòng và tương đương: Là công chức, viên chức đã có 

thời gian công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập 

từ đủ 03 năm trở lên. 

d) Có hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo 

quy định. 

đ) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của 

Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định. 

e) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao. 

g) Việc tiếp nhận công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị khác đến công tác 

và dự kiến bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương 

tại Sở Công Thương; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Kinh tế thành phố phải 

đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định này và theo quy định của pháp luật hiện 

hành.  

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở 

1. Đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm a, d, 

đ, e khoản 3 Điều 3 Quy định này. Ngoài ra, còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều 

kiện sau: 

- Đối với Trưởng phòng và tương đương: Phải có chứng chỉ bồi dưỡng chương 

trình chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.  

- Đối với Phó Trưởng phòng và tương đương: Phải có trình độ lý luận chính trị 

từ Trung cấp hoặc tương đương trở lên. 

2. Các tiêu chuẩn khác 
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a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 

b) Cơ quan có nhu cầu về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 

c) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao; 

d) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế thuộc Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố phụ trách lĩnh vực công thương 

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm c khoản 

3, khoản 4 Điều 3; khoản 2 Điều 4 Quy định này, đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn: 

1. Về trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp 

với vị trí công tác được phân công phụ trách (ưu tiên các chuyên ngành thuộc khối kỹ 

thuật, công nghiệp, điện; kinh tế; luật). 

2. Về kiến thức quản lý nhà nước  

a) Đối với Trưởng phòng: Bổ nhiệm lần đầu có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà 

nước chương trình chuyên viên trở lên; bổ nhiệm lại có chứng chỉ bồi dưỡng chương 

trình Chuyên viên chính trở lên; 

b) Đối với Phó Trưởng phòng: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà 

nước chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên. 

3. Tiêu chuẩn về trình độ Ngoại ngữ, Tin học; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp 

phòng thực hiện theo điểm đ, điểm e khoản 3 Điều 3 của Quy định này. 
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Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành 

1. Giám đốc Sở Công Thương căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở, xây 

dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý và Quy định 

này.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, 

điều động Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực công thương theo phân 

cấp quản lý và Quy định này. 

3. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm 

theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này. 

Điều 7. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề chưa phù 

hợp thì Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với 

tình hình thức tế của cơ quan, đơn vị./. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   60/2021/QĐ-UBND 

 

Hoà Bình, ngày  20  tháng 9 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh  

đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý  

dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hoà Bình 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương;   

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

giao thông tỉnh Hoà Bình tại Tờ trình số 1042/TTr-BQL ngày 24/8/2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hoà Bình. 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư 

pháp; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hoà 

Bình; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định./. 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 Bùi Văn Khánh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh  

đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý  

dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hoà Bình 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /2021/QĐ-UBND ngày        /  9 /2021 

 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình)  

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này xác định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng, thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 

tỉnh Hoà Bình (gọi tắt là Ban Quản lý dự án), cụ thể: 

a. Chức danh Trưởng phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản 

lý dự án. 

b. Chức danh Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban 

Quản lý dự án. 

2. Đối tượng áp dụng 

Viên chức thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 

tỉnh Hoà Bình. 

Các chức danh lãnh đạo, quản lý tại khoản 1 Điều này làm cơ sở cho việc quy 

hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và áp dụng đối với trường hợp khi xem xét, đánh giá, đề 
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nghị cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, 

điều động, luân chuyển các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc Ban Quản lý dự án. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng 

1. Viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng, Phó các phòng 

chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn 

cụ thể của từng chức danh theo Quy định này và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Ban Quản 

lý dự án xem xét quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, 

luân chuyển viên chức lãnh đạo và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn 

hoá đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh đối với Trưởng, Phó các 

phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án. 

3. Đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ 

đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định. 

Điều 3. Vị trí, chức trách 

1. Vị trí, chức trách của Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban 

Quản lý dự án (gọi chung là Trưởng phòng) là người đứng đầu một phòng, thực hiện 

các nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo sự phân công của 

Giám đốc Ban; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban, trước pháp luật về việc thực hiện 

nhiệm vụ của phòng chuyên môn, đơn vị được phân công. 

2. Vị trí, chức trách của Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban 

Quản lý dự án (gọi chung là Phó Trưởng phòng), là cấp phó của Trưởng phòng, giúp 

Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác. Phó Trưởng phòng 

chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ 

được phân công. 
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Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án 

1. Về chính trị, tư tưởng 

a) Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định 

chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, 

chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng.  

b) Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong 

bất kỳ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, 

Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.  

c) Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân 

dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc 

lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

d) Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của cơ quan, tổ chức và 

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

2. Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật 

a) Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, 

giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và vì nhân dân phục vụ; bản thân không 

tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, không tham vọng quyền lực, không háo danh; 

không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.  

b) Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; gương mẫu, cần cù, chịu khó, năng 

động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt trong thực hiện 

nhiệm vụ.  



CÔNG BÁO/Số 59 + 60/Ngày 11-10-2021                            103 

 

c) Có tinh thần đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá 

nhân; hợp tác, trọng dụng người tài, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; quan 

tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức; được cán bộ, đảng viên, quần 

chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. 

d) Tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết đấu 

tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống 

cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm. 

đ) Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật, nguyên tắc tập 

trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của 

cơ quan, đơn vị và địa phương nơi công tác; báo cáo đầy đủ, trung thực với cấp trên; 

cung cấp thông tin chính xác, khách quan; thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, 

thu nhập theo quy định. 

3. Năng lực, uy tín 

a) Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ; Có năng lực nghiên cứu xây dựng đề án, 

văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn được giao; đề xuất kế hoạch, biện 

pháp công tác trong phạm vi được giao. 

b) Có năng lực quản lý và tổ chức thực hiện chính sách và pháp luật của Nhà nước 

về ngành, lĩnh vực, chuyên ngành, hoặc nhiệm vụ được giao; thực hiện cải cách hành 

chính, chế độ công chức, công vụ; theo dõi việc thực hiện, thanh tra, kiểm tra, xử lý 

theo quy định của pháp luật; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và 

công dân thuộc thẩm quyền. 

c) Có năng lực điều hành, đoàn kết đội ngũ viên chức trong đơn vị và phối hợp 

với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; biết 

phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. 
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d) Có khả năng đánh giá tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình, tham mưu giúp lãnh 

đạo đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công. 

đ) Có khả năng bao quát hoạt động của đơn vị, phân công, giao việc cho viên chức 

phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; có khả năng đúc rút kinh nghiệm thực 

tiễn và đề xuất ý kiến về công tác quản lý nghiệp vụ. 

đ) Có khả năng tập hợp đoàn kết, quy tụ viên chức trong cơ quan, đơn vị; biết phát 

huy sức mạnh tập thể để xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành mọi 

nhiệm vụ. 

4. Về trình độ 

a) Chuyên môn nghiệp vụ 

Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm, lĩnh vực 

được phân công, cụ thể: 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Có một 

trong các chuyên ngành Hành chính; Quản trị nhân lực, Tài chính, kế toán, kiểm toán; 

Nhóm chuyên ngành kinh tế; Nhóm chuyên ngành thuộc lĩnh vực Xây dựng công trình; 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp: Có một 

trong các chuyên ngành: Nhóm chuyên ngành kinh tế; Quản lý xây dựng; Kinh tế xây 

dựng; Xây dựng công trình giao thông; Nhóm chuyên ngành thuộc lĩnh vực Xây dựng 

cầu đường bộ. 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật – Thẩm định: Có một 

trong các chuyên ngành: Xây dựng công trình giao thông; Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng; Quản lý xây dựng; Nhóm chuyên ngành thuộc lĩnh vực Xây dựng cầu đường bô.  

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Điều hành dự án 1,2,3: Có một 

trong các chuyên ngành: Xây dựng công trình giao thông; Công nghệ kỹ thuật xây 
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dựng; Quản lý xây dựng; Kinh tế xây dựng; Nhóm chuyên ngành thuộc lĩnh vực Xây 

dựng cầu đường bộ.  

b) Kiến thức quản lý Nhà nước 

Được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên 

hoặc tương đương trở lên theo quy định của Bộ Nội vụ. 

c) Trình độ lý luận chính trị 

Đối với Trưởng phòng và tương đương: có trình độ Trung cấp lý luận chính trị 

hoặc tương đương trở lên. 

Đối với cấp Phó Trưởng phòng và tương đương: có chứng nhận trình độ lý luận 

chính trị từ Sơ cấp hoặc tương đương trở lên. 

d) Có đủ tiêu chuẩn và văn bằng chuyên môn theo quy định của Bộ quản lý chuyên 

ngành. 

đ) Kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng: Đã qua khoá đào tạo, bồi dưỡng 

và có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng hoặc bồi dưỡng lãnh đạo quản 

lý chuyên ngành theo quy định. 

e) Trình độ Tin học, Ngoại ngữ: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành, đáp 

ứng được công việc được giao. 

5. Các tiêu chuẩn khác 

a) Viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ quản lý hoặc đề nghị bổ 

nhiệm giữ chức vụ quản lý cao hơn, thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm công tác 

tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định. 
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- Viên chức được đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý mà thời hạn mỗi giữ chức 

vụ dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì tuổi công tác phải đủ 

một nhiệm kỳ. 

- Viên chức được đề nghị giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ 

đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 4. 

b) Phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được 

quy hoạch chức vụ tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. 

c) Đối với Trưởng phòng: Có thời gian từ đủ 03 năm trở lên đảm nhiệm và hoàn 

thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương trở 

lên, hoặc là viên chức đã công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở 

lên, có ít nhất 03 năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

d) Đối với Phó Trưởng phòng: Là viên chức đã có thời gian công tác trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 03 năm trở lên, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm 

vụ.   

đ) Thời gian giữ chức vụ quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm. Tính từ ngày 

quyết định có hiệu lực; thời gian viên chức giữ chức vụ quản lý không quá 02 nhiệm 

kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

e) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân, lý lịch được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác 

minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 

g) Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách đến cách chức. 

h) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

i) Trường hợp tiếp nhận công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị khác đến 

công tác và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý 
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dự án phải đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định này (trừ quy định tại điểm c, 

khoản 5 Điều này). 

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án 

1. Đạt điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, điểm 

a,d,đ,e khoản 4 và khoản 5 Điều 4 Quy định này. Ngoài ra còn phải đảm bảo các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau: Đối với Phó Trưởng phòng phải có trình độ lý luận chính trị từ 

trung cấp hoặc tương đương trở lên. 

2. Các tiêu chuẩn khác 

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

b) Cơ quan có nhu cầu về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý. 

c) Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao. 

d) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của 

pháp luật. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành 

1. Giám đốc Ban Quản lý dự án căn cứ, điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với 

Trưởng, Phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ; Điều hành dự án thuộc Ban Quản lý 

dự án xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch viên chức quản lý; thực hiện 

các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển 

Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án theo phân cấp quản lý 

và Quy định này. 
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2. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm 

theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề chưa phù hợp thì 

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông báo cáo Uỷ 

ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các 

quy định của pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị./. 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

Số: 61/2021/QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2021 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, 

 Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Thông tin 

 và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh 

vực thông tin, truyền thông tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 

 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình 

  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật Viên 

chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương;  

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh;  
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Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình  số 91/TTr-

STTTT ngày 20 tháng 8 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở 

Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh 

vực thông tin, truyền thông tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03/2008/TTLT-BTTTT-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2021 và 

thay thế Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 về việc Quyết định Ban 

hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

và các chức danh tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực thông tin, truyền thông tại Phòng Văn 

hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và 

Truyền thông, Nội vụ, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 

Điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

 và các chức danh tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực 

 thông tin, truyền thông tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 

 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /2021/QĐ-UBND, 

 ngày      tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này xác định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực thông tin, truyền thông 

tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh 

Hòa Bình (sau đây gọi chung là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương), 

bao gồm: 

a) Chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, gồm:  

- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh 

tra Sở. 

- Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; 

b) Chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, gồm:  
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- Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc Sở, Phó Chánh Văn phòng, 

Phó Chánh Thanh tra Sở. 

- Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; 

c) Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực 

thông tin, truyền thông tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình. 

2. Đối tượng áp dụng 

- Công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông 

tin và Truyền thông. 

- Công chức Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.   

Các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng quy định tại khoản 1, Điều này làm 

cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và áp dụng đối với các trường hợp khi 

xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều 

động, luân chuyển, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở 

Thông tin và Truyền thông và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi 

lĩnh vực thông tin, truyền thông tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng 

1. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực 

thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực thông tin, 

truyền thông tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo 

Quy định này và các Quy định khác của pháp luật có liên quan. 
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2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét quy 

hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm công chức, 

viên chức lãnh đạo, quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa 

đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh đối với Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực thông tin, truyền thông 

tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

3. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ 

đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định. 

Điều 3. Vị trí, chức trách 

1. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, 

Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực thông tin, 

truyền thông tại Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố (gọi chung là người 

đứng đầu) là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ của phòng chuyên môn, 

đơn vị được giao phụ trách. 

2. Phó Chánh Văn phòng Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng phòng chuyên 

môn, Phó Trưởng đơn vị trực thuộc Sở; Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực 

thông tin, truyền thông tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố (gọi chung 

là cấp phó của người đứng đầu) là người giúp người đứng đầu phụ trách, theo dõi, chỉ 

đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố, trước người đứng đầu và trước pháp luật về việc thực 

hiện nhiệm vụ được phân công. Khi người đứng đầu vắng mặt, người đứng đầu ủy 

nhiệm cho một cấp phó điều hành các hoạt động của phòng, đơn vị được giao phụ trách. 

 



CÔNG BÁO/Số 59 + 60/Ngày 11-10-2021                            115 

 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ  
 

Điều 4: Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu các đơn vị thuộc Sở 

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, 

với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có ý thức đấu tranh bảo vệ quan 

điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo và tổ chức 

thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 

 b) Gương mẫu về đạo đức, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; không 

quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, 

lãng phí; có tác phong dân chủ, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ quan và 

quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức làm việc trong 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố; 

c) Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao; có tinh thần học hỏi, 

nghiên cứu, sáng tạo, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

d) Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và để người 

thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình mưu lợi riêng; 

đ) Có năng lực thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất, có khả năng tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ. 

2. Về năng lực, uy tín 
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a) Có năng lực quản lý, điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động của 

đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; 

b) Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị 

xây dựng các văn bản hướng dẫn, các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động và đề 

ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; 

c) Có khả năng đánh giá tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình, tham mưu giúp lãnh 

đạo cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công; 

có khả năng phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng hoặc kiến nghị 

sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực được phân công; 

d) Có khả năng bao quát hoạt động của đơn vị, phân công, giao việc cho công 

chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; có khả năng đúc rút 

kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất ý kiến về công tác quản lý nghiệp vụ; 

đ) Có khả năng tập hợp đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan, đơn vị; biết phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng cơ quan đơn vị trong 

sạch, vững mạnh và hoàn thành mọi nhiệm vụ. 

3. Về trình độ 

a) Chuyên môn nghiệp vụ 

 Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm, lĩnh vực 

được phân công, cụ thể: 

- Chức danh Chánh, Phó Chánh Văn phòng: Có bằng đại học chuyên ngành về 

lĩnh vực thông tin, truyền thông, luật, quản lý xã hội, quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, 

quản trị kinh doanh. 
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- Chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở: Có bằng đại học một 

trong số các chuyên ngành về lĩnh vực thông tin và truyền thông, luật, quản lý xã hội, 

quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh. 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin: Có bằng đại 

học chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản: 

Có bằng đại  học chuyên ngành báo chí, xuất bản, luật, quản lý xã hội, quan hệ quốc 

tế, quan hệ công chúng và truyền thông. 

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông: Có bằng 

đại học chuyên ngành điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, bưu chính. 

- Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông: Có chuyên ngành công nghệ thông tin; điện tử, viễn thông; báo chí - xuất bản. 

b) Kiến thức quản lý nhà nước  

Được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 

hoặc tương đương trở lên theo quy định của Bộ Nội vụ; chức danh nghề nghiệp theo 

quy định của ngành thông tin và truyền thông. 

c) Trình độ lý luận chính trị  

Đối với người đứng đầu có trình độ Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương 

trở lên; đối cấp Phó của người đứng đầu, có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên 

(bổ nhiệm lần đầu). 

d) Có đủ tiêu chuẩn và văn bằng chuyên môn theo quy định của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

đ) Trình độ Tin học: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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e) Ngoại ngữ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

g) Về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: Đã qua khóa đào tạo, bồi 

dưỡng và có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng theo quy định của Bộ 

Nội vụ. 

4. Các tiêu chuẩn khác 

a) Trường hợp được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc 

đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 

05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; Trường hợp đặc biệt báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;  

- Trường hợp được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý mà thời hạn 

mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của cơ 

quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải đủ một nhiệm kỳ; 

- Trường hợp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp 

hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định. 

b) Phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được 

quy hoạch chức vụ tương đương trở lên nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. Trường hợp 

cơ quan, tổ chức mới thành lập chưa thực hiện phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định; 

c) Đối với Trưởng phòng đã có thời gian từ đủ 03 năm trở lên đảm nhiệm và hoàn 

thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ: Phó Trưởng phòng và tương đương trở 

lên hoặc là công chức, viên chức đã có thời gian công tác trong cơ quan hành chính 

nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên trong đó có ít nhất 03 

năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đối với Phó Trưởng phòng và tương 

đương là công chức, viên chức đã có thời gian công tác trong cơ quan hành chính nhà 

nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 03 năm trở lên.  
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d) Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ và chức trách được giao; 

đ) Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân và bản kê khai tài sản, thu nhập được cơ quan 

chức năng có thẩm quyền xác minh theo quy định;  

e) Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách đến cách chức; 

g) Trường hợp tiếp nhận công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị khác đến 

công tác và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh 

tương đương tại Sở Thông tin và Truyền thông phải đáp ứng được các tiêu chuẩn theo 

quy định này (trừ quy định tại điểm c, Khoản 4, Điều 3 nêu trên);  

Điều 5: Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại người đứng đầu, cấp phó  của 

người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở 

1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.  

2. Đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm a, d, đ, 

e khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Quy định này. Ngoài ra, còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn, 

điều kiện sau: 

- Đối với người đứng đầu: Phải có chứng chỉ bồi dưỡng chương trình chuyên viên 

chính hoặc tương đương trở lên. Đối với Chánh Thanh tra phải là Thanh tra viên, có 

chứng chỉ nghiệp vụ Thanh tra viên chính và phải có văn bản thống nhất với Chánh 

Thanh tra tỉnh. 

- Đối với cấp phó của người đứng đầu: Phải có trình độ lý luận chính trị từ Trung 

cấp hoặc tương đương trở lên; đối với Phó Chánh Thanh tra phải là Thanh tra viên. 

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu phụ trách, theo dõi lĩnh vực thông tin, truyền thông tại Phòng Văn hóa 

và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 

Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình. 
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Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2; điểm b, c, 

d, đ, e khoản 3 và điểm a,b,c, d, đ, e, g khoản 4 Điều 4 Quy định này. Ngoài ra, còn 

phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

1. Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí 

công tác được giao phụ trách. 

2. Trường hợp tiếp nhận công chức, viên chức từ các đơn vị khác đến công tác và 

bổ nhiệm chức vụ Trưởng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực thông tin, 

truyền thông tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Phòng 

Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình phải đáp ứng các 

tiêu chuẩn theo Quy định này (trừ quy định tại khoản 3 Điều này). 

Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu phụ trách, theo dõi lĩnh vực thông tin, truyền thông tại Phòng Văn hóa 

và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 

Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình. 

1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.  

2. Trình độ lý luận chính trị: Cấp phó của người đứng đầu phải có trình độ lý luận 

chính trị từ Trung cấp trở lên. 

3. Đối với người đứng đầu: Phải có chứng chỉ bồi dưỡng chương trình chuyên 

viên chính hoặc tương đương trở lên. 

4. Đạt điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6 Quy định này. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 
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1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực 

thuộc Sở, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; thực hiện các thủ 

tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền 

thông theo phân cấp quản lý và Quy định này. 

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực thông tin, 

truyền thông tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, 

xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; thực hiện các thủ tục bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng theo phân cấp quản lý và Quy định này. 

3. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm 

theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này. 

Điều 9. Tổng hợp, phản ánh, kiến nghị 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề chưa phù hợp, 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp 

với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

Số:  62/2021/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày 21 tháng 9 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành  

kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1379/TTr-STP, ngày 

23/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 
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1. Sửa đổi Điều 5 như sau: 

“Điều 5. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND, UBND  

Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo 

quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016; Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ”. 

 

2. Sửa đổi Điều 6 như sau: 

“Điều 6. Đề xuất và lập danh mục văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết 

của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết 

định của Chủ tịch nước 

1. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có trách nhiệm đề xuất, xác định danh mục nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành mình theo quy định sau đây: 

a) Danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và danh mục quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh để quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, 

nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước phải 

nêu rõ tên văn bản được quy định chi tiết, điều, khoản, điểm được giao quy định chi 

tiết; dự kiến tên văn bản quy định chi tiết, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp; 

thời hạn trình dự thảo văn bản (theo mẫu số 01 và mẫu số 02 kèm theo Quy định này). 

b) Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh gửi danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh và danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại điểm a khoản 1 

Điều này kèm theo văn bản đề xuất về Sở Tư pháp để tổng hợp trong thời gian 10 ngày, 

kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Tư pháp. 
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2. Sở Tư pháp có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo thông báo của Bộ Tư pháp 

đến các cơ quan, tổ chức có liên quan; tổng hợp đề xuất và báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành danh mục nghị quyết 

hoặc lập và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục quyết định quy 

định chi tiết”. 

3. Sửa đổi Điều 7 như sau: 

“Điều 7. Trách nhiệm xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc xây dựng văn bản 

quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước 

1. Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết: 

a) Bảo đảm chất lượng, tiến độ soạn thảo; trình văn bản quy định chi tiết đúng 

thời hạn đã được giao trong quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc 

quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục văn bản quy định 

chi tiết. 

b) Chậm nhất là ngày 23 hàng tháng, cập nhật thông tin điện tử hoặc gửi thông 

tin về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết về Sở Tư pháp để theo 

dõi và tổng hợp. 

2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp: 

a) Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc soạn thảo ban hành văn bản quy 

định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước để bảo đảm tiến độ soạn thảo 

và chất lượng dự thảo văn bản quy định chi tiết. 
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b) Định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp về tình 

hình, tiến độ và những vấn đề phát sinh trong quá trình soạn thảo văn bản quy định chi 

tiết”. 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 

“Điều 8. Đề nghị xây dựng nghị quyết 

1. Các cơ quan, đơn vị (gọi tắt là cơ quan) liên quan có trách nhiệm tham mưu 

cho UBND tỉnh lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy 

định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật. 

2. Đối với đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có nội dung 

quy định tại khoản 4, Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trước khi 

trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phải thực hiện theo các quy định từ Điều 

112 đến Điều 116 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được 

sửa đổi, bổ sung bởi khoản 33, khoản 53 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020)”. 

5. Bổ sung Điều 8a vào sau Điều 8 như sau: 

“Điều 8a. Xây dựng nội dung chính sách, đánh giá tác động của chính sách 

trong đề nghị xây dựng nghị quyết 

Cơ quan đề nghị xây dựng nghị quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy định 

này phải xây dựng đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng nghị quyết theo 

các nội dung tại Điều 5 và Điều 6 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ 

sung bởi khoản 3 Điều 1 của Nghị định 154/2020/NĐ-CP)”. 

6. Sửa đổi khoản 2 Điều 12 như sau: 

“2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết gồm: 
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a) Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết có nội dung quy định tại khoản 1, Điều 8 

Quy định này, gồm: 

- Tờ trình về đề nghị xây dựng nghị quyết. Nội dung tờ trình phải nêu rõ căn cứ 

ban hành nghị quyết; đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính sách của nghị 

quyết; thời gian dự kiến đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua; dự kiến 

nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết; 

- Tài liệu khác (nếu có). 

b) Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết có nội dung quy định tại khoản 2, Điều 8 

Quy định này, gồm: 

- Các tài liệu quy định tại khoản 1, Điều 10 Quy định này; 

- Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý 

kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với đề nghị xây dựng nghị quyết; 

- Quyết định thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của UBND 

cấp tỉnh theo khoản 3 Điều này”. 

7. Sửa đổi khoản 2 Điều 16 như sau: 

“2. Cơ quan chủ trì soạn thảo nghị quyết thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại 

Điều 119 (đã sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020), Điều 133 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

Khi soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo khoản 2, khoản 

3 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì soạn thảo có 

trách nhiệm xây dựng báo cáo đánh giá tác động chính sách. Báo cáo đánh giá tác động 

chính sách được đưa vào hồ sơ dự thảo Nghị quyết”. 
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8. Sửa đổi khoản 2, khoản 4 Điều 18 như sau: 

“2. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm:  

a) Công văn đề nghị thẩm định;  

b) Tờ trình của Ủy ban nhân dân về dự thảo Nghị quyết; 

c) Dự thảo Nghị quyết; 

d) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

bản chụp ý kiến góp ý; Báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo khoản 2, khoản 3 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

đ) Tài liệu khác (nếu có). 

Tài liệu quy định tại điểm b, c khoản này được gửi bằng bản giấy, có đóng dấu 

treo ở mỗi trang văn bản và dấu giáp lai giữa các trang của dự thảo; tài liệu còn lại 

được gửi bằng bản điện tử. 

4. Nội dung thẩm định được thực hiện theo khoản 3 Điều 121 Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020)”. 

9. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 19 như sau: 

“d) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

bản chụp ý kiến góp ý; Báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo khoản 2, khoản 3 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật”. 

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 22 như sau: 
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“3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tư pháp 

cùng cấp phải gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan chủ trì soạn thảo. 

4. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp thực hiện thẩm định theo các nội dung quy định 

tại khoản 40, khoản 43 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2020”. 

11. Khoản 2 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“2. Hồ sơ trình dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân 

a) Đối với cấp tỉnh: 

- Các tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Quy định này; 

- Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định. 

Tài liệu quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 22 của Quy định này và Báo cáo 

thẩm định, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định được gửi bằng bản giấy, các tài 

liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử.  

b) Đối với cấp huyện 

- Các tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Quy định này; 

- Báo cáo thẩm định. 

Tài liệu quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 22 của Quy định này và Báo cáo 

thẩm định được gửi bằng bản giấy, các tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 

c) Đối với cấp xã: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật”. 

 Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ tại một số điều như sau 
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1. Thay thế cụm từ “Đề cương dự thảo nghị quyết” bằng cụm từ “Dự kiến đề 

cương chi tiết” tại điểm đ khoản 1 Điều 10. 

2. Thay thế cụm từ “10 ngày” thành cụm từ “15 ngày” tại khoản 1 Điều 18. 

3. Bãi bỏ khoản 3 Điều 18. 

4. Bỏ cụm từ “với số lượng 02 bộ (01 bộ lưu hồ sơ thẩm định; 01 bộ gửi lên 

UBND tỉnh kèm theo Báo cáo thẩm định)” tại điểm đ khoản 2 Điều 22. 

5. Thay thế cụm từ “cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân” bằng cụm từ 

“cơ quan, đơn vị” tại khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 16 và khoản 1    Điều 20. 

6. Thay thế cụm từ “Nội dung đánh giá tác động của từng chính sách trong dự 

thảo nghị quyết” bằng cụm từ “Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong đề nghị xây 

dựng nghị quyết” tại điểm b khoản 1 Điều 10. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/10/2021. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng 

các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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CÁC BIỂU MẪU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2021/QĐ-UBND ngày     /9/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 
 

Mẫu số 01. Đề xuất của các cơ quan chuyên môn về Danh mục Nghị quyết 

của HĐND tỉnh quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 

quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước 

UBND TỈNH HÒA BÌNH 
TÊN CƠ QUA, ĐƠN VỊ…… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

DANH MỤC 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết 1……….. 

Số 

TT 

Tên 

loại văn 

bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Nội dung, 

điều, khoản 

được giao2 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ 

quan, 

đơn vị 

phối 

hợp 

Dự kiến thời 

gian trình3 

Ghi 

chú 

Trình 

UBND 

Trình 

HĐND 
 

1 
Nghị 

quyết 
        

Họp 

thường 

kỳ  

tháng... 

Kỳ họp 

tháng... 
  

2 
Nghị 

quyết 
        

Họp 

thường 

kỳ  

tháng... 

Kỳ họp 

tháng... 
  

… …               

_____________________ 

1 Ghi rõ tên văn bản giao quy định chi tiết là luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 

2 Ghi rõ: Điều, khoản của luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước giao cho HĐND tỉnh. 

3 Cơ quan đề xuất cần xác định cụ thể thời gian dự kiến trình UBND tỉnh và thời gian trình HĐND tỉnh. 
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Mẫu số 2. Đề xuất của các cơ quan chuyên môn về Danh mục Quyết định 

của UBND tỉnh quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 

quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước 

UBND TỈNH HÒA BÌNH 
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

DANH MỤC 

Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết 1………… 

Số 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Nội dung, 

điều, khoản 

được giao2 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

Cơ quan, 

đơn vị 

phối hợp 

Dự kiến 

thời gian 

trình 

UBND3 

Ghi 

chú 

1 
Quyết 

định 
            

2 
Quyết 

định 
            

… …             

___________________ 

1 Ghi rõ tên văn bản giao quy định chi tiết là luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 

2 Ghi rõ: Điều, khoản của luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước giao cho UBND tỉnh. 

3 Cơ quan đề xuất cần xác định cụ thể thời gian dự kiến trình UBND tỉnh. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

Số:   63/2021/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày 21  tháng 9 năm 2021 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi một số điều của Quy chế kiểm tra và xử lý  

văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hoà Bình ban hành  

kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình  
  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1380/TTr-STP, ngày 

23/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Hoà Bình ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-

UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 
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1. Sửa đổi điểm a, khoản 3 Điều 1 như sau: 

“3. Văn bản được xử lý gồm: 

a) Văn bản trái pháp luật gồm văn bản ban hành không đúng thẩm quyền; văn 

bản có nội dung trái với Hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực 

pháp lý cao hơn; văn bản quy định thời điểm có hiệu lực trái với quy định tại khoản 

1 Điều 151 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2020); văn bản vi phạm quy định của pháp luật về đánh giá 

tác động của chính sách, lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra dự thảo.”. 

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 như sau: 

“2. Hồ sơ kiểm tra văn bản bao gồm: 

- Văn bản có nội dung trái pháp luật; 

- Phiếu kiểm tra văn bản theo Mẫu số 01 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP; 

- Kết luận kiểm tra văn bản, kết quả xử lý văn bản; 

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Cơ quan, người có trách nhiệm tự kiểm tra văn bản; cơ quan, người có thẩm 

quyền kiểm tra văn bản phải hoàn chỉnh “hồ sơ kiểm tra văn bản” sau khi kết thúc quá 

trình kiểm tra, xử lý văn bản. Hồ sơ được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu 

trữ.”. 

3. Sửa đổi khoản 5 Điều 13 như sau: 

“5. Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp xem xét, kết luận về nội dung 

trái pháp luật của văn bản gửi cơ quan đã ban hành văn bản đó để tiến hành tự kiểm 
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tra, xử lý. Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp có thể kiến nghị về tính minh 

bạch, khả thi, hiệu quả của văn bản. 

Nội dung của Kết luận kiểm tra văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 129 Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.”. 

4. Bãi bỏ Điều 18 quy định về chế độ báo cáo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/10/2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng 

các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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