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Phụ lục 
 

BIỂU TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ TIÊU CHUẨN  

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THỂ THAO, VĂN HÓA  

(Kèm theo Công văn số:       /BVHTTDL-TCCB ngày   tháng  năm 2021) 

 

TT Thông tư liên tịch 

các chuyên ngành 

Mục góp ý Nội dung hạn chế, bất cập, khó 

khăn vướng mắc 

Đề xuất sửa đổi, bổ 

sung 

Căn cứ, cơ sở đề xuất và 

nêu rõ lý do 

 

 

 

1 

 

 

 

Thể dục thể thao 

Tên chức danh nghề 

nghiêp (CDNN) 

   

Phân hạng CDNN    

Nhiệm vụ của CDNN    

Tiêu chuẩn đạo đức nghề 

nghiệp 

   

Tiêu chuẩn trình độ đào 

tạo 

   

Tiêu chuẩn trình độ bồi 

dưỡng 

   

Tiêu chuẩn năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ 

   

Tiêu chuẩn thăng hạng    

Bổ nhiệm và xếp lương    

 

 

 

2 

 

 

 

Thư viện 

Tên CDNN    

Phân hạng CDNN    

Nhiệm vụ của CDNN    

Tiêu chuẩn đạo đức nghề 

nghiệp 

   

Tiêu chuẩn trình độ đào 

tạo 
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TT Thông tư liên tịch 

các chuyên ngành 

Mục góp ý Nội dung hạn chế, bất cập, khó 

khăn vướng mắc 

Đề xuất sửa đổi, bổ 

sung 

Căn cứ, cơ sở đề xuất và 

nêu rõ lý do 

Tiêu chuẩn trình độ bồi 

dưỡng 

   

Tiêu chuẩn năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ 

   

Tiêu chuẩn thăng hạng    

Bổ nhiệm và xếp lương    

 

 

 

3 

 

 

 

Di sản văn hóa  

 

Tên CDNN    

Phân hạng CDNN    

Nhiệm vụ của CDNN    

Tiêu chuẩn đạo đức nghề 

nghiệp 

   

Tiêu chuẩn trình độ đào 

tạo 

   

Tiêu chuẩn trình độ bồi 

dưỡng 

   

Tiêu chuẩn năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ 

   

Tiêu chuẩn thăng hạng    

Bổ nhiệm và xếp lương    

 

 

 

4 

 

 

 

Nghệ thuật biểu diễn 

và điện ảnh  

Tên CDNN    

Phân hạng CDNN    

Nhiệm vụ của CDNN    

Tiêu chuẩn đạo đức nghề 

nghiệp 

   

Tiêu chuẩn trình độ đào 

tạo 

   

Tiêu chuẩn trình độ bồi    
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TT Thông tư liên tịch 

các chuyên ngành 

Mục góp ý Nội dung hạn chế, bất cập, khó 

khăn vướng mắc 

Đề xuất sửa đổi, bổ 

sung 

Căn cứ, cơ sở đề xuất và 

nêu rõ lý do 

dưỡng 

Tiêu chuẩn năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ 

   

Tiêu chuẩn thăng hạng    

Bổ nhiệm và xếp lương    

 

 

 

5 

 

 

 

Văn hóa cơ sở 

Tên CDNN    

Phân hạng CDNN    

Nhiệm vụ của CDNN    

Tiêu chuẩn đạo đức nghề 

nghiệp 

   

Tiêu chuẩn trình độ đào 

tạo 

   

Tiêu chuẩn trình độ bồi 

dưỡng 

   

Tiêu chuẩn năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ 

   

Tiêu chuẩn thăng hạng    

Bổ nhiệm và xếp lương    

 

 

 

6 

 

 

 

Mỹ thuật 

Tên CDNN    

Phân hạng CDNN    

Nhiệm vụ của CDNN    

Tiêu chuẩn đạo đức nghề 

nghiệp 

   

Tiêu chuẩn trình độ đào 

tạo 

   

Tiêu chuẩn trình độ bồi 

dưỡng 
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TT Thông tư liên tịch 

các chuyên ngành 

Mục góp ý Nội dung hạn chế, bất cập, khó 

khăn vướng mắc 

Đề xuất sửa đổi, bổ 

sung 

Căn cứ, cơ sở đề xuất và 

nêu rõ lý do 

Tiêu chuẩn năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ 

   

Tiêu chuẩn thăng hạng    

Bổ nhiệm và xếp lương    

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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