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Thai Nguyen, ngàylS tháng 5 nàm 2020

QUYET iii
Quy djnh tiêu chuân ye trInh d chuyên mon nghip vii,
ngành dào tao, vic bô trI tang them dôi vó'i chfrc danh
cong chfrc cap xã trên dja bàn tinh Thai Nguyen

UY BAN NTIAN DAN TINB THAI NGUYEN
Can ci Lut Td chzc chInh quyn djaphwcmg nám 2015,
Can ci Ludt Can bó, cong chic nám 2008,
Can ci Nghj djnh sO' 92/2009/ND-CF ngày 22 tháng 10 nám 2009 cia
ChInh phi ye chic danh, so lu'iig, mt so ché d, chInh sách dO'i vái can bç5,
cong chi'c xà, phu'ang, thj trán và nhng ngw&i hogt dng khóng chuyên trách
6' cap xd,•

a

Can c Nghj djnh sO' 112/2011/ND-CF ngày 05 than 12 näm 2011 cüa
ChInh phü ye cOng chic xã, phw&ng, thj trdn,
Can ci Nghj djnh sO' 34/2019/ND-C'F ngày 24 tháng 4 nám 2019 cña
ChInh phz tha dôi, hO sung mt5t sO quy dlnh v can b, cOng chic câ'p xà và
ngwd'i hoqt dç5ng không chuyên trách 6' cá'p xã, 6' thôn, tO' dan phO,
Can ct Thông tu' lien tjch sO' 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10 tháng4
nám 2013 cia Bô trwO'ng Bô NQi vy và Bó trwOng Bó QuOc phOng hithng dan
quy hogch, dào tço, bOi du'6'ng và hO trI th dyng dOi vó'i C'hi huy trw6'ng, Ciii
huyphó Ban chi huy quân srxä, phtràng, thj trán;
Can ci Thông hr sO' 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 nàm 2019 cüa
B5 trw6'ng B5 Nç5i vy htróiig dan m5t so quy djnh ye can b, cOngchic cap xä và
ngwô'i hogt dç5ng không chuyên trách 6' cap xä, 6' thOn, to dan phO,
Theo c nghj cña Giám dO'c SO' N5i vy.
QUYET DiNII:
Diêu 1. Phm vi diu chinh
Quy& djnh nay quy djnh tiêu chun v trInh d chuyên mon nghip vi di
vi cong chirc cp xa, ngành dào t?o phü hçip vâi yêu câu nhim vçi cüa timg
chirc danh cOng chüc c.p xã, vic bô trI tang them nguii mt so chüc danh
Cong chirc cap x trên dja bàn tinh Thai Nguyen.
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A.

Dieu 2. Dot ttrçing ap thing
Quyt djnh nay áp dimg di vói cong chüc c.p xà quy dnh t?i Khoãn 2,
Diêu 3 Nghi. djnh
92/2009tND-CP cUa ChInh phü v chrc danh, s hrcing,
môt
chê d, chmnh sách d& v&i can b, cong chüc 6 xã, phung, thj trn và
nhrng ngu?ii hot dng không chuyên trách & c.p xi
so

so

•A

A

A.
Dieu 3. Tien chuan ye trinh dç chuyen mon nghiçp v11 dot
voi cong chirc

cp

• A

A

*

A

A

A

A

• A

xa

1. Cong chirc c.p xã
vic t?i các xã min niii, vüng cao, vmg dan tc
thiêu
vüng có diu kin kinh t - xã hi d.c bit khó khn phãi có trmnh d
chuyên mon nghip vii tr trung cp tr& len cüa ngành dào tao phü hqp vói yêu cu
nhim vi cüa trng chirc danh cong chirc cp xä.
lam

so,

2. Vic xác djnh các xã min nüi, vüng cao, vmg dan tc thiu s, viing có
diu kin kinh t - xâ hi dc bit khó khn thrc hin theo quy& djnh cüa ccc
quan có thrn quyn và theo quy djnh cüa pháp 1ut.
vic ti các dan vj hành chInh cp xã con
phâi
3. COng chrc cp xã
có trinh d chuyên mon nghip vi tü dai hçc tr& len theo quy djnh ti Dim c,
Khoân 1, Diu 1 Thông tii s 13/2019/TT-BNV cüa B tru&ng B Ni vii.
Riêng chc danh Chi huy tnr&ng Quan si.r cp xã có trmnh d tIr trung cap tr& len
theo quy djnh ti Khoan 3, Diu 17 Thông tir lien tjch s O1/2013/TTLT-BNVBQP cüa B truâng B Ni vi và B tnr&ng Bi QuOc phông.
lam

iai

Diu 4. Ngành dào tio phil h9'p vói yêu cu nhim viii cüa tirng chfrc
danh cong chfrc cp xã
1. Quy djnh chung
a) Chirc danh Chi huy tri.r0ng Quãn s1r cp xâ: T& nghip ngành quân sçr ca sâ.
b) Chüc danh Van phOng - thng kê: T& nghip ngành hành chInh; lust;
ni vii; quán trj nhân 1rc; van phOng; thng kê; quán l cOng; van thu - liru trtt.
c) Chrc danh Dja chinh - xây dirng - do thj và môi tnthng (d& vói phuing,
tlij trn): Tot nghip ngãnh quan l dat dai; dja chInh; tràc dja; bàn dO; xây drng;
giao thông; ki&i. true; do thj; môi trumg.
d) Chüc danh Dja chInh - nOng nghip - xây drng và môi tru&ng (d& vth xâ):
T& nghip ngânh quãn l dt dai; dja chInh; tràc dja; bàn do; nOng nghip,
lam nghip; thUy san; phát trin nOng thon; xây dçrng; giao thông; môi trithng.
d) Chirc danh Tài chInh - k toán: T& nghip ngành tài chInh; k toán;
kiêm toán.
e) Chtrc danh Tu pháp - h tch: T& nghip ngânh 1ut; pháp l.
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g) Chüc danh Vn hóa - xä hi: T& nghip ngành van hóa; du ljch;
ngh thu.t; the diic; th thao; thông tin; truyn thông; báo chi; tuyên truyn;
lao dng; xã hi.
h) Di vói các ngãnh dào tao khác ngoài các ngành dào tao quy djnh tai các
Dim a, b, c, d, d, e, Khoân 1 Diu nay, ngisi dugc tuyn d%lng vào chüc danh
cong chirc cp xà phãi t& nghip trinh d dào tao tü dai h9c tr& len và có ching
chi nghip viii phü hcip. Sâ Ni vi huâng dn c1i th v chüng clii nghip vii
phü hqp di vói chirc danh cong chüc cp xã.
2. Quy djnh cii th trong tirng k' tuyên diing
So Ni vi thm djnh ngãnh dào tao trong timg ki tuyn diing cong chüc
cp xã theo quy djnh tai Khoân 1 Diu nay nhung phãi dam bão sir phü hçrp vOl
diu kin thirc t 0 tirng don v hành chInh cAp xã.
Diu 5. Vic b tn tang them ngtrô'i di vói chfrc danh cong chfrc cAp xä
Vic b tn tang them ngu0i di vOl 05 chirc danh chirc danh cong chi.'rc
Van phông - thng kê, Dta chmnh - xây drng - do thj và môi tnrOng (d& vOl
phuOng, thj trAn) hoc Dja chInh - nông nghip - xây drng va môi tnrOng (di
vOl xã), Van hóa - xã hi, Ti.r pháp - h tjch, Tài chInh - k toán phâi dam bão
các yêu câu sau:
1. C cir vào yêu cAu, nhim vii phát trin kinh t - xã hi, tInh hlnh
thirc tin 0 tüng don vj hành chInh cAp xã.
2. Phi hçip vOl kh& luçing cong vic cüa tmg chüc danh cong chirc cap xã.
3. Dam bâo mi chüc danh cong chirc không vuqt qua 02 nguOi, niêng
don vi hành chinh phuOng loai I không qua 03 nguOi.
4. Dam bão s krang can b, cong chOc cAp xã khOng vuçit qua s lucing
quy djnh tai Khoan 1, Diu 4 Nghj djnh so 92/2009/ND-CP cüa ChInh phü ducic
s1ra di, b sung theo Khoan 1, Diu 2 Ngh dlnh so 34/2019/ND-CP cüa ChInh phil
Diu 6. Hiu 1irc thi hành
1.Quy& djnh nay có hiu lrc tr ngày 10 tháng 6 nàm 2020.
2. Bãi bO Khoân 2, Diu 1 Quyêt djnh so 04/2013/QD-UBND ngày 11
tháng 3 nm 2013 cUa Uy ban nhãn dan tinh v süa di, b sung mt so diêu cüa
Quy ch t chüc tuyn diing cong chirc xã, phu?ng, thj trn trên dja bàn tinh
Thai Nguyen ban hanh kern theo Quyêt djnh sO 12/2012/QD-TJBND ngay 11
thàng 6 nam 2012 cüa Uy ban nhân dan tinh Thai Nguyen.
Diu 7. Ti chfrc thirc hin
1. SO Ni vi huOng dn thirc hin Quy& djnh nay.
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2. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Ni vii,
thu tnthng các s&, ban, ngành cüa tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn,
thãnh ph& thj xã; Thu tru&ng các cc quail, dan vj, t chIrc có lien quan chju
trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!. -/
Noinhân:
- Bt Tu pháp;
-BôNivii;
- Thithng trirc Tinhüy;
- Thithng trirc HDND tinh;
- CT và các PCT UBND tinh;
- Uy ban Mt trn To quôc tinh;
- Các si, ban, ngành tinh;
- UBND các huyn, thãnh phô, thj xã;
- Trung tam Thông tin tinh;
- UBND các xã, phuOng, thj trãn;
- LAnh dao Van phông;
-Luu:VT,NC.
Taint\QuyetDinh.55b.

TM. U BAN NUAN DAN
/

/

Vu Hlng Bc

