
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

________________________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /BVHTTDL-TCCB Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 
V/v báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện các 

Thông tư liên tịch về mã số và tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục 

thể thao, thư viện, di sản văn hóa, nghệ thuật biểu 

diễn và điện ảnh, văn hóa cơ sở, mỹ thuật 

 

 

Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ đã phối hợp ban hành 

các Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức các chuyên ngành thuộc lĩnh vực thể thao, văn hóa gồm:  

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 

17/10/2014 và số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 26/6/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao;  

- Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

thư viện;  

- Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 

11/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành di sản văn hóa;  

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 

11/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh;  

- Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

văn hóa cơ sở;  

- Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

mỹ thuật. 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết, 

đánh giá tình hình thực hiện các Thông tư liên tịch nêu trên, cụ thể như sau: 
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1. Mục đích yêu cầu: 

- Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các Thông tư liên tịch qua đó xác 

định những kết quả đạt được, những vấn đề hạn chế, bất cập và những khó 

khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các Thông tư liên tịch. 

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Thông tư liên tịch để xây dựng, 

ban hành Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (sau 

đây viết tắt là CDNN) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Nội dung, trình tự tổng kết, đánh giá thực hiện theo quy định, đảm bảo 

tính thống nhất, khách quan, phản ánh đầy đủ thực trạng, khó khăn, tồn tại  

vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các Thông tư liên tịch. 

2. Nội dung tổng kết, đánh giá: 

- Đánh giá tình hình thực hiện các Thông tư liên tịch qua đó xác định 

những kết quả đạt được, những vấn đề hạn chế, bất cập và những khó khăn, 

vướng mắc trong triển khai thực hiện các Thông tư liên tịch. 

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Thông tư liên tịch để xây 

dựng, ban hành Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn CDNN các chuyên 

ngành thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Hình thức tổng kết, đánh giá: 

- Thu thập thông tin, tài liệu qua báo cáo, biểu mẫu của các Bộ, ngành, 

địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

- Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo chuyên đề tổng kết, đánh giá về 

việc thực hiện các Thông tư liên tịch (nếu có). 

4. Mẫu biểu đánh giá, tổng kết: 

- Báo cáo đánh giá, tổng kết các Thông tư liên tịch. 

- Biểu Phụ lục kèm theo Báo cáo. 

(Có Đề cương Báo cáo và các mẫu biểu kèm theo) 

Báo cáo gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán 

bộ) trước ngày 20/3/2021, đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ hòm thư 

trantuantccb@gmail.com để tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo);  

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông; 

- Lưu VT, TCCB (150). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

Tạ Quang Đông 
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