
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các Thông tư liên tịch quy định 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 

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

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập có viên chức giữ các chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành thể dục thể thao và văn hóa (thư viện, di sản văn hóa, nghệ 

thuật biểu diễn và điện ảnh, văn hóa cơ sở, mỹ thuật); 

Số lượng viên chức giữ các chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thể dục 

thể thao và văn hóa (huấn luyện viên, hướng dẫn viên; thư viện viên; di sản 

viên; đạo diễn; diễn viên; phương pháp viên; hướng dẫn viên văn hóa; họa sĩ) 

theo từng hạng chức danh nghề nghiệp (I, II, III, IV). 

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY 

ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC 

CHUYÊN NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO VÀ VĂN HÓA 

1. Tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Thông tư liên tịch quy định 

mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể 

thao và văn hóa trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (tuyển 

dụng; xét chuyển chức danh nghề nghiệp; thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp; bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức...); xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp...(cung cấp số liệu kết quả thực hiện). 

2. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế và nguyên nhân trong 

việc thực hiện các Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao và văn hóa. 

III. ĐỀ XUẤT NHỮNG NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, 

HOÀN THIỆN  

Nhận xét đánh giá về quy định của các Thông tư liên tịch quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao 

và văn hóa (tên của chức danh nghề nghiệp; phân hạng chức danh nghề nghiệp; 

nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp về đạo đức nghề nghiệp, trình độ 

đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; việc thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp; bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp); đề 

xuất các nội dung 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 

các chuyên ngành thuộc lĩnh vực thể dục thể thao và văn hóa, trong đó làm rõ: 
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- Những quy định còn phù hợp, được kế thừa và tiếp tục thực hiện trong 

thời gian tới. 

- Những quy định cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các quy định của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước mới được ban hành; để khắc phục những vướng 

mắc, bất cập, hạn chế trong việc thực hiện các Thông tư liên tịch quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao 

và văn hóa nêu trên. 

Tổng hợp ý kiến đánh giá những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế và 

ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo Biểu Phụ lục kèm theo./. 
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