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THÔNG T姶 

QUY A卯NH CH永C DANH, Mẩ S渦 NG萎CH VẨ TIÊU CHU域N NGHI烏P V影 
CHUYÊN MÔN CÁC NG萎CH CÔNG CH永C  

CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH 
C<n cと Luｆt Cán bじ, công chとc ngày 13 tháng 11 n<m 2008; 
C<n cと Nghお đおnh sぐ 24/2010/NA-CP ngày 15 tháng 3 n<m 2010 cてa Chính 

phて quy đおnh vｚ tuyあn dつng, sぬ dつng và quＶn lý công chとc; 
C<n cと Nghお đおnh sぐ 58/2014/NA-CP ngày 16 tháng 6 n<m 2014 cてa Chính 

phて quy đおnh chとc n<ng, nhiうm vつ, quyｚn hＴn và c¬ cＸu tご chとc cてa Bじ Nじi vつ; 
Xét đｚ nghお cてa Vつ tr⇔ぞng Vつ Công chとc - Viên chとc; 
Bじ tr⇔ぞng Bじ Nじi vつ ban hành Thông t⇔ quy đおnh chとc danh, mã sぐ ngＴch, 

chとc trách, nhiうm vつ và tiêu chuｂn nghiうp vつ chuyên môn các ngＴch công chとc 
chuyên ngành hành chính nh⇔ sau. 

Ch逢挨ng I 

NH頴NG QUY A卯NH CHUNG 

Ai隠u 1. Ph衣m vi đi隠u ch雨nh 

Thông t逢 này quy đ鵜nh ch泳c danh, mã s嘘 ng衣ch, ch泳c trách, nhi羽m v映 và 
tiêu chu育n nghi羽p v映 chuyên môn các ng衣ch công ch泳c chuyên ngành hành chính. 

Ai隠u 2. A嘘i t逢嬰ng áp d映ng 

Thông t逢 này áp d映ng đ嘘i v噂i cán b瓜, công ch泳c chuyên ngành hành chính 
làm vi羽c trong các c挨 quan, t鰻 ch泳c c栄a A違ng C瓜ng s違n Vi羽t Nam, Nhà n逢噂c, t鰻 
ch泳c chính tr鵜 - xã h瓜i 荏 trung 逢挨ng, c医p t雨nh, c医p huy羽n và đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công 
l壱p (sau đây vi院t t逸t là c挨 quan, t鰻 ch泳c hành chính). 

Ai隠u 3. Các ch泳c danh và mư s嘘 ng衣ch công ch泳c chuyên ngành hành 
chính, bao g欝m: 

1. Chuyên viên cao c医p Mã s嘘 ng衣ch: 01.001 

2. Chuyên viên chính Mã s嘘 ng衣ch: 01.002 



3. Chuyên viên Mã s嘘 ng衣ch: 01.003 

4. Cán s詠 Mã s嘘 ng衣ch: 01.004 

5. Nhân viên Mã s嘘 ng衣ch: 01.005 

Ai隠u 4. Tiêu chu育n chung v隠 ph育m ch医t 
a) Có b違n l┄nh chính tr鵜 v英ng vàng, kiên đ鵜nh v噂i ch栄 ngh┄a Mác - Lênin, t逢 

t逢荏ng H欝 Chí Minh, n逸m v英ng ch栄 tr逢挨ng, đ逢運ng l嘘i c栄a A違ng; trung thành v噂i 
T鰻 qu嘘c và Hi院n pháp n逢噂c C瓜ng hòa xã h瓜i ch栄 ngh┄a Vi羽t Nam; b違o v羽 l嬰i ích 
c栄a T鰻 qu嘘c, c栄a nhân dân; 

b) Th詠c hi羽n đ亥y đ栄 ngh┄a v映 c栄a công ch泳c theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; 
nghiêm túc ch医p hành s詠 phân công nhi羽m v映 c栄a c医p trên; tuân th栄 pháp lu壱t, gi英 
v英ng k益 lu壱t, k益 c逢挨ng, tr壱t t詠 hành chính; g逢挨ng m磯u th詠c hi羽n n瓜i quy, quy ch院 
c栄a c挨 quan; 

c) T壱n t映y, trách nhi羽m, liêm khi院t, trung th詠c, khách quan, công tâm và 
g逢挨ng m磯u trong th詠c thi công v映; l鵜ch s詠, v<n hóa và chu育n m詠c trong giao ti院p, 
ph映c v映 nhân dân; 

d) Có l嘘i s嘘ng và sinh ho衣t lành m衣nh, khiêm t嘘n, đoàn k院t; c亥n, ki羽m, liêm, 
chính, chí công vô t逢; không l嬰i d映ng vi羽c công đ吋 m逢u c亥u l嬰i ích cá nhân; không 
quan liêu, tham nh┡ng, lãng phí, tiêu c詠c; 

đ) Th逢運ng xuyên có Ủ th泳c h丑c t壱p, rèn luy羽n nâng cao ph育m ch医t, trình đ瓜, 
n<ng l詠c. 

Ch逢挨ng II 
CH永C TRÁCH, NHI烏M V影 VẨ TIÊU CHU域N NGHI烏P V影  
CHUYÊN MÔN CÁC NG萎CH CÔNG CH永C HẨNH CHệNH 

Ai隠u 5: Ng衣ch chuyên viên cao c医p 

1. Ch泳c trách 

Là công ch泳c hành chính có yêu c亥u chuyên môn nghi羽p v映 cao nh医t v隠 m瓜t 
ho員c m瓜t s嘘 l┄nh v詠c trong các c挨 quan, t鰻 ch泳c hành chính t瑛 c医p t雨nh tr荏 lên, có 
trách nhi羽m ch栄 trì tham m逢u, t鰻ng h嬰p và ho衣ch đ鵜nh chính sách, chi院n l逢嬰c có 
tính v┄ mô theo ngành, l┄nh v詠c ho員c đ鵜a ph逢挨ng; t鰻 ch泳c ch雨 đ衣o, tri吋n khai th詠c 
hi羽n các ch院 đ瓜, chính sách. 

2. Nhi羽m v映 

a) Ch栄 trì xây d詠ng, hoàn thi羽n th吋 ch院 ho員c các v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t, 
các ch栄 tr逢挨ng, chính sách kinh t院 - xã h瓜i, các đ隠 án, ch逢挨ng trình, d詠 án có t亥m 
c叡 chi院n l逢嬰c v隠 chính tr鵜, kinh t院, an ninh, qu嘘c phòng, v<n hóa, xã h瓜i c栄a B瓜, 



ngành trong ph衣m vi toàn qu嘘c, ho員c đ隠 án, ch逢挨ng trình, d詠 án t鰻ng h嬰p kinh t院 
xã h瓜i c栄a t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng; 

b) T鰻 ch泳c ch雨 đ衣o, tri吋n khai h逢噂ng d磯n, ki吋m tra vi羽c th詠c hi羽n th吋 ch院 qu違n 
lỦ chuyên môn nghi羽p v映 và đ隠 xu医t các bi羽n pháp, gi違i pháp đ吋 th詠c hi羽n có hi羽u 
qu違. Tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t, tr詠c ti院p th詠c thi công v映, nhi羽m v映 c映 th吋 khác khi 
đ逢嬰c c医p trên giao; 

c) T鰻 ch泳c t鰻ng k院t, đánh giá và đ隠 xu医t các ph逢挨ng án s穎a đ鰻i, b鰻 sung, t<ng 
c逢運ng hi羽u l詠c, hi羽u qu違 c栄a công tác qu違n lỦ; 

d) Ch栄 trì nghiên c泳u đ隠 tài, đ隠 án và các công trình nghiên c泳u khoa h丑c c医p 
b瓜, c医p t雨nh nh茨m đ鰻i m噂i, hoàn thi羽n c挨 ch院 qu違n lỦ, nâng cao hi羽u l詠c, hi羽u qu違 
ho衣t đ瓜ng c栄a các c挨 quan, t鰻 ch泳c, ph映c v映 th詠c hi羽n đ逢運ng l嘘i, chính sách c栄a 
A違ng và pháp lu壱t c栄a Nhà n逢噂c; 

đ) Ch栄 trì vi羽c t鰻 ch泳c biên so衣n, xây d詠ng các tài li羽u h逢噂ng d磯n chuyên 
môn nghi羽p v映 c栄a ngành, l┄nh v詠c; t鰻 ch泳c t壱p hu医n chuyên đ隠, b欝i d逢叡ng nghi羽p 
v映 ho員c ph鰻 bi院n ki院n th泳c, kinh nghi羽m c栄a ngành, l┄nh v詠c. 

3. Tiêu chu育n v隠 n<ng l詠c chuyên môn, nghi羽p v映 

a) N逸m v英ng và am hi吋u sâu s逸c ch栄 tr逢挨ng, đ逢運ng l嘘i c栄a A違ng, pháp lu壱t 
c栄a nhà n逢噂c; đ鵜nh h逢噂ng phát tri吋n, chi院n l逢嬰c, chính sách c栄a ngành, l┄nh v詠c 
đang làm vi羽c; 

b) N逸m v英ng và am hi吋u h羽 th嘘ng các ki院n th泳c qu違n lỦ hành chính nhà n逢噂c, 
qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 ngành, l┄nh v詠c và các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 ch院 đ瓜 công 
v映, công ch泳c; 

c) N逸m v英ng tình hình và xu th院 phát tri吋n ngành, l┄nh v詠c công tác trong 
n逢噂c và th院 gi噂i; t鰻 ch泳c nghiên c泳u ph映c v映 qu違n lỦ và x穎 lỦ thông tin qu違n lỦ; 

d) Có n<ng l詠c đ隠 xu医t, tham m逢u ho衣ch đ鵜nh chính sách, ch栄 trì xây d詠ng 
các d詠 án lu壱t, pháp l羽nh, đ隠 án, ch逢挨ng trình g逸n v噂i chuyên môn nghi羽p v映 c栄a 
ngành, l┄nh v詠c công tác đ吋 trình các c医p có th育m quy隠n xem xét, quy院t đ鵜nh; 

đ) Thành th衣o và làm ch栄 các k悦 n<ng so衣n th違o, thuy院t trình, b違o v羽 và t鰻 
ch泳c th詠c hi羽n đ吋 xây d詠ng và tri吋n khai các d詠 án, đ隠 án, ch逢挨ng trình liên quan 
đ院n công tác qu違n lỦ nhà n逢噂c; 

e) Có n<ng l詠c phân tích, t鰻ng h嬰p, h羽 th嘘ng hóa và đ隠 xu医t đ逢嬰c các ph逢挨ng 
pháp đ吋 hoàn thi羽n ho員c gi違i quy院t các v医n đ隠 th詠c ti宇n đang đ員t ra thu瓜c ph衣m vi 
qu違n lỦ theo ngành, l┄nh v詠c ho員c đ鵜a ph逢挨ng; 



g) Có n<ng l詠c t鰻 ch泳c ch雨 đ衣o th詠c hi羽n vi羽c 泳ng d映ng ti院n b瓜 khoa h丑c k悦 
thu壱t đ吋 c違i ti院n và nâng cao ch医t l逢嬰ng, hi羽u qu違 công tác trong ngành, l┄nh v詠c 
ho員c đ鵜a ph逢挨ng; 

h) A嘘i v噂i công ch泳c d詠 thi nâng ng衣ch chuyên viên cao c医p thì ph違i là ng逢運i 
đã ch栄 trì xây d詠ng và trình c医p có th育m quy隠n ban hành đ逢嬰c ít nh医t 02 (hai) v<n 
b違n quy ph衣m pháp lu壱t ho員c đã ch栄 trì nghiên c泳u, xây d詠ng ít nh医t 02 (hai) đ隠 
tài, đ隠 án, ch逢挨ng trình nghiên c泳u khoa h丑c c医p b瓜, ngành đ逢嬰c nghi羽m thu đ衣t 
yêu c亥u ho員c ch栄 trì xây d詠ng ít nh医t 02 (hai) đ隠 tài, đ隠 án, ch逢挨ng trình chuyên 
ngành ho員c t鰻ng h嬰p v隠 kinh t院, v<n hóa, xã h瓜i c医p t雨nh đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n 
đánh giá đ衣t yêu c亥u; 

i) Có kinh nghi羽m trong l┄nh v詠c hành chính, công v映 ho員c trong ho衣t đ瓜ng 
lãnh đ衣o, qu違n lỦ. Công ch泳c d詠 thi nâng ng衣ch chuyên viên cao c医p ph違i có th運i 
gian gi英 ng衣ch chuyên viên chính ho員c t逢挨ng đ逢挨ng t瑛 đ栄 5 n<m tr荏 lên (60 
tháng), trong đó th運i gian gi英 ng衣ch chuyên viên chính t嘘i thi吋u 2 n<m (24 tháng). 

4. Tiêu chu育n v隠 trình đ瓜 đào t衣o, b欝i d逢叡ng 

a) Có b茨ng t嘘t nghi羽p đ衣i h丑c tr荏 lên v噂i chuyên ngành đào t衣o phù h嬰p v噂i 
ngành, l┄nh v詠c công tác; 

b) Có b茨ng t嘘t nghi羽p cao c医p lỦ lu壱n chính tr鵜; 
c) Có ch泳ng ch雨 b欝i d逢叡ng nghi羽p v映 qu違n lỦ nhà n逢噂c ng衣ch chuyên viên 

cao c医p; 
d) Có ch泳ng ch雨 ngo衣i ng英 v噂i trình đ瓜 t逢挨ng đ逢挨ng b壱c 4 khung n<ng l詠c 

ngo衣i ng英 Vi羽t Nam theo quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 s嘘 01/2014/TT-BGDAT ngày 
24/01/2014 c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o ban hành khung n<ng l詠c ngo衣i ng英 6 b壱c 
dùng cho Vi羽t Nam; 

đ) Có ch泳ng ch雨 tin h丑c v噂i trình đ瓜 đ衣t chu育n k悦 n<ng s穎 d映ng công ngh羽 
thông tin c挨 b違n theo quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 s嘘 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11/3/2014 c栄a B瓜 Thông tin và Truy隠n thông quy đ鵜nh Chu育n k悦 n<ng s穎 d映ng 
công ngh羽 thông tin. 

Ai隠u 6. Ng衣ch chuyên viên chính 

1. Ch泳c trách 

Là công ch泳c hành chính có yêu c亥u chuyên môn nghi羽p v映 cao v隠 m瓜t ho員c 
m瓜t s嘘 l┄nh v詠c trong các c挨 quan, t鰻 ch泳c hành chính t瑛 c医p huy羽n tr荏 lên, có 
trách nhi羽m th詠c hi羽n m瓜t ho員c m瓜t s嘘 nhi羽m v映 ph泳c t衣p trong c挨 quan, đ挨n v鵜; 
tham m逢u, t鰻ng h嬰p xây d詠ng ho員c t鰻 ch泳c th詠c hi羽n ch院 đ瓜, chính sách theo 
ngành, l┄nh v詠c ho員c đ鵜a ph逢挨ng. 



2. Nhi羽m v映 

a) Ch栄 trì ho員c tham gia nghiên c泳u, xây d詠ng và t鰻 ch泳c th詠c hi羽n các chi院n 
l逢嬰c, ch院 đ瓜, chính sách; xây d詠ng, hoàn thi羽n th吋 ch院, c挨 ch院 qu違n lỦ nhà n逢噂c 
thu瓜c l┄nh v詠c chuyên môn nghi羽p v映 trong ph衣m vi toàn qu嘘c ho員c c医p t雨nh, c医p 
huy羽n; 

b) Ch栄 trì nghiên c泳u, xây d詠ng quy đ鵜nh, quy ch院 qu違n lỦ nghi羽p v映 c栄a 
ngành, l┄nh v詠c ho員c c栄a đ鵜a ph逢挨ng; 

c) T鰻 ch泳c, h逢噂ng d磯n, theo dõi, ki吋m tra vi羽c th詠c hi羽n ch院 đ瓜, chính sách 
chuyên môn nghi羽p v映; đ隠 xu医t các bi羽n pháp đ吋 nâng cao hi羽u l詠c, hi羽u qu違 qu違n 
lỦ c栄a ngành, l┄nh v詠c ho員c c挨 quan t瑛 c医p huy羽n tr荏 lên; 

d) Ch栄 trì ho員c tham gia t鰻 ch泳c tri吋n khai th詠c hi羽n các ho衣t đ瓜ng chuyên 
môn nghi羽p v映; xây d詠ng báo cáo, th嘘ng kê, qu違n lỦ h欝 s挨 l逢u tr英, th詠c hi羽n quy 
trình nghi羽p v映; t鰻ng h嬰p, đánh giá, hoàn thi羽n c挨 ch院, chính sách qu違n lỦ; 

đ) Ch栄 trì nghiên c泳u nh英ng đ隠 tài, đ隠 án v隠 qu違n lỦ nghi羽p v映, c違i ti院n n瓜i 
dung và nâng cao hi羽u qu違 ph逢挨ng pháp qu違n lỦ; 

e) Tr詠c ti院p th詠c thi công v映 và các nhi羽m v映 khác đ逢嬰c c医p trên giao. 
3. Tiêu chu育n v隠 n<ng l詠c chuyên môn, nghi羽p v映 

a) N逸m v英ng đ逢運ng l嘘i, ch栄 tr逢挨ng c栄a A違ng và pháp lu壱t c栄a Nhà n逢噂c; h羽 
th嘘ng chính tr鵜, h羽 th嘘ng t鰻 ch泳c các c挨 quan nhà n逢噂c, ch院 đ瓜 công v映, công ch泳c 
và các ki院n th泳c, k悦 n<ng chuyên môn nghi羽p v映 thu瓜c ngành, l┄nh v詠c qu違n lỦ; 

b) Ch栄 trì, t鰻 ch泳c xây d詠ng hoàn thi羽n th吋 ch院; ch栄 trì xây d詠ng các v<n b違n 
quy ph衣m pháp lu壱t h逢噂ng d磯n th詠c hi羽n; xây d詠ng các đ隠 án, d詠 án, ch逢挨ng trình 
công tác; đánh giá tác đ瓜ng v隠 kinh t院, xã h瓜i đ嘘i v噂i các chính sách chu育n b鵜 ban 
hành; 

c) Thành th衣o k悦 n<ng so衣n th違o v<n b違n hành chính theo đúng th吋 th泳c, quy 
trình, th栄 t映c và th育m quy隠n; trình bày và b違o v羽 đ逢嬰c các Ủ ki院n, n瓜i dung đ隠 
xu医t; gi違i quy院t t嘘t các nhi羽m v映 đ逢嬰c giao theo dõi, qu違n lỦ; 

d) T鰻 ch泳c h逢噂ng d磯n, th詠c hi羽n ch院 đ瓜, chính sách, các quy đ鵜nh v隠 qu違n lỦ 
nhà n逢噂c thu瓜c ngành, l┄nh v詠c ho員c đ鵜a ph逢挨ng đang công tác; th詠c hi羽n, đ隠 xu医t 
các bi羽n pháp ki吋m tra, đánh giá; 

đ) T鰻 ch泳c ph嘘i h嬰p, t鰻 ch泳c ki吋m tra, t鰻ng k院t th詠c thi chính sách theo 
ngành, l┄nh v詠c ho員c đ鵜a ph逢挨ng; 

e) N逸m đ逢嬰c tình hình và xu th院 phát tri吋n ngành, l┄nh v詠c công tác trong 
n逢噂c và th院 gi噂i; t鰻 ch泳c nghiên c泳u ph映c v映 qu違n lỦ và x穎 lỦ thông tin qu違n lỦ; 



g) A嘘i v噂i công ch泳c d詠 thi nâng ng衣ch chuyên viên chính thì ph違i là ng逢運i 
đã ch栄 trì xây d詠ng ít nh医t 01 (m瓜t) v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t ho員c ch栄 trì 
nghiên c泳u, xây d詠ng ít nh医t 01 (m瓜t) đ隠 tài, đ隠 án, d詠 án, ch逢挨ng trình nghiên c泳u 
khoa h丑c c医p B瓜, ngành ho員c c医p t雨nh, c医p huy羽n đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n ban 
hành ho員c nghi羽m thu và đánh giá đ衣t yêu c亥u; 

h) Có kinh nghi羽m trong l┄nh v詠c hành chính, công v映 ho員c trong ho衣t đ瓜ng 
lãnh đ衣o, qu違n lỦ. Công ch泳c d詠 thi nâng ng衣ch chuyên viên chính ph違i có th運i 
gian gi英 ng衣ch chuyên viên ho員c ng衣ch t逢挨ng đ逢挨ng t瑛 5 n<m (60 tháng) tr荏 lên, 
trong đó th運i gian gi英 ng衣ch chuyên viên t嘘i thi吋u 3 n<m (36 tháng). 

4. Tiêu chu育n v隠 trình đ瓜 đào t衣o, b欝i d逢叡ng 

a) Có b茨ng t嘘t nghi羽p đ衣i h丑c tr荏 lên v噂i chuyên ngành đào t衣o phù h嬰p v噂i 
ngành, l┄nh v詠c công tác; 

b) Có ch泳ng ch雨 b欝i d逢叡ng nghi羽p v映 qu違n lỦ nhà n逢噂c ng衣ch chuyên viên 
chính; 

c) Có ch泳ng ch雨 ngo衣i ng英 v噂i trình đ瓜 t逢挨ng đ逢挨ng b壱c 3 khung n<ng l詠c 
ngo衣i ng英 Vi羽t Nam theo quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 s嘘 01/2014/TT-BGDAT ngày 
24/01/2014 c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o ban hành khung n<ng l詠c ngo衣i ng英 6 b壱c 
dùng cho Vi羽t Nam ho員c có ch泳ng ch雨 ti院ng dân t瓜c đ嘘i v噂i nh英ng v鵜 trí vi羽c làm 
yêu c亥u s穎 d映ng ti院ng dân t瓜c; 

d) Có ch泳ng ch雨 tin h丑c v噂i trình đ瓜 đ衣t chu育n k悦 n<ng s穎 d映ng công ngh羽 
thông tin c挨 b違n theo quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 s嘘 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11/3/2014 c栄a B瓜 Thông tin và Truy隠n thông quy đ鵜nh Chu育n k悦 n<ng s穎 d映ng 
công ngh羽 thông tin. 

Ai隠u 7. Ng衣ch chuyên viên 

1. Ch泳c trách 

Là công ch泳c hành chính có yêu c亥u chuyên môn nghi羽p v映 c挨 b違n v隠 m瓜t 
ho員c m瓜t s嘘 l┄nh v詠c trong các c挨 quan, t鰻 ch泳c hành chính t瑛 c医p huy羽n tr荏 lên, 
có trách nhi羽m tham m逢u, t鰻ng h嬰p và tri吋n khai th詠c hi羽n ch院 đ瓜, chính sách theo 
ngành, l┄nh v詠c ho員c đ鵜a ph逢挨ng. 

2. Nhi羽m v映 

a) Xây d詠ng k院 ho衣ch, quy ho衣ch, các quy đ鵜nh c映 th吋 đ吋 tri吋n khai nhi羽m v映 
qu違n lỦ nhà n逢噂c thu瓜c ngành, l┄nh v詠c; tham gia xây d詠ng c挨 ch院, các quy院t đ鵜nh 
c映 th吋 c栄a t瑛ng n瓜i dung qu違n lỦ theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t, phù h嬰p v噂i tình 
hình th詠c t院; 



b) Nghiên c泳u gi違i quy院t theo th育m quy隠n ho員c tham m逢u trình c医p có th育m 
quy隠n quy院t đ鵜nh x穎 lỦ các v医n đ隠 c映 th吋; ph嘘i h嬰p v噂i các đ欝ng nghi羽p th詠c hi羽n 
các công vi羽c có liên quan; 

c) H逢噂ng d磯n, theo dõi, đôn đ嘘c, ki吋m tra và đ隠 xu医t các bi羽n pháp đ吋 th詠c 
hi羽n các quy đ鵜nh ho員c quy院t đ鵜nh qu違n lỦ đ衣t k院t qu違; 

d) Tham gia ki吋m tra, thu th壱p thông tin, th嘘ng kê, qu違n lỦ h欝 s挨, l逢u tr英 t逢 
li羽u, s嘘 li羽u nh茨m ph映c v映 cho công tác qu違n lỦ nhà n逢噂c đ逢嬰c ch員t ch胤, chính 
xác, đúng nguyên t逸c; 

đ) Ch栄 đ瓜ng ph嘘i h嬰p v噂i các đ挨n v鵜 liên quan và ph嘘i h嬰p v噂i các công ch泳c 
khác tri吋n khai công vi羽c, làm đúng th育m quy隠n và trách nhi羽m đ逢嬰c giao; 

e) T鰻ng h嬰p tình hình, ti院n hành phân tích t鰻ng k院t, đánh giá hi羽u qu違 công 
vi羽c và báo cáo c医p trên; 

g) T壱p h嬰p Ủ ki院n ph違n ánh c栄a nhân dân v隠 các v医n đ隠 liên quan đ院n l┄nh v詠c 
đ逢嬰c giao theo dõi đ吋 nghiên c泳u đ隠 xu医t c医p trên. Tr詠c ti院p th詠c thi th瑛a hành 
công v映, nhi羽m v映 và th詠c hi羽n các nhi羽m v映 khác khi đ逢嬰c c医p trên giao. 

3. Tiêu chu育n v隠 n<ng l詠c chuyên môn, nghi羽p v映 

a) N逸m v英ng các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t, ch院 đ瓜 chính sách c栄a ngành, l┄nh 
v詠c và các ki院n th泳c c挨 b違n v隠 l┄nh v詠c chuyên môn nghi羽p v映 đ逢嬰c giao; 

b) Hi吋u rõ các m映c tiêu và đ嘘i t逢嬰ng qu違n lỦ, h羽 th嘘ng các nguyên t逸c và c挨 
ch院 qu違n lỦ c栄a nghi羽p v映 thu瓜c ph衣m vi đ逢嬰c giao; hi吋u đ逢嬰c nh英ng v医n đ隠 c挨 
b違n v隠 khoa h丑c tâm lỦ, khoa h丑c qu違n lỦ; t鰻 ch泳c khoa h丑c qu違n lỦ; 

c) N逸m rõ quy trình xây d詠ng các ph逢挨ng án, k院 ho衣ch, các quy院t đ鵜nh c映 th吋 
và có ki院n th泳c am hi吋u v隠 ngành, l┄nh v詠c đ逢嬰c giao; có k悦 n<ng so衣n th違o v<n 
b違n và thuy院t trình các v医n đ隠 đ逢嬰c giao nghiên c泳u, tham m逢u; 

d) Có ph逢挨ng pháp nghiên c泳u, t鰻ng k院t và đ隠 xu医t, c違i ti院n nghi羽p v映 qu違n 
lỦ; có n<ng l詠c làm vi羽c đ瓜c l壱p ho員c ph嘘i h嬰p theo nhóm; có n<ng l詠c tri吋n khai 
công vi羽c b違o đ違m ti院n đ瓜, ch医t l逢嬰ng và hi羽u qu違; 

đ) Am hi吋u th詠c ti宇n, kinh t院 - xã h瓜i v隠 công tác qu違n lỦ đ嘘i v噂i l┄nh v詠c 
đ逢嬰c giao; n逸m đ逢嬰c xu h逢噂ng phát tri吋n c栄a ngành, l┄nh v詠c 荏 trong n逢噂c; 

e) Công ch泳c d詠 thi nâng ng衣ch chuyên viên thì ph違i có th運i gian gi英 ng衣ch 
cán s詠 ho員c t逢挨ng đ逢挨ng t嘘i thi吋u là 3 n<m (36 tháng). Tr逢運ng h嬰p đang gi英 
ng衣ch nhân viên thì th運i gian gi英 ng衣ch nhân viên ho員c t逢挨ng đ逢挨ng t嘘i thi吋u là 5 
n<m (60 tháng). 

4. Tiêu chu育n v隠 trình đ瓜 đào t衣o, b欝i d逢叡ng 



a) Có b茨ng t嘘t nghi羽p đ衣i h丑c tr荏 lên v噂i chuyên ngành đào t衣o phù h嬰p v噂i 
ngành, l┄nh v詠c công tác; 

b) Có ch泳ng ch雨 b欝i d逢叡ng nghi羽p v映 qu違n lỦ nhà n逢噂c ng衣ch chuyên viên; 
c) Có ch泳ng ch雨 ngo衣i ng英 v噂i trình đ瓜 t逢挨ng đ逢挨ng b壱c 2 khung n<ng l詠c 

ngo衣i ng英 Vi羽t Nam theo quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 s嘘 01/2014/TT-BGDAT ngày 
24/01/2014 c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o ban hành khung n<ng l詠c ngo衣i ng英 6 b壱c 
dùng cho Vi羽t Nam ho員c có ch泳ng ch雨 ti院ng dân t瓜c đ嘘i v噂i nh英ng v鵜 trí vi羽c làm 
yêu c亥u s穎 d映ng ti院ng dân t瓜c; 

d) Có ch泳ng ch雨 tin h丑c v噂i trình đ瓜 đ衣t chu育n k悦 n<ng s穎 d映ng công ngh羽 
thông tin c挨 b違n theo quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 s嘘 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11/3/2014 c栄a B瓜 Thông tin và Truy隠n thông quy đ鵜nh Chu育n k悦 n<ng s穎 d映ng 
công ngh羽 thông tin. 

Ai隠u 8. Ng衣ch cán s詠 

1. Ch泳c trách 

Là công ch泳c hành chính th詠c hi羽n các nhi羽m v映 yêu c亥u nghi羽p v映 k悦 thu壱t 
trong các c挨 quan, t鰻 ch泳c hành chính, có trách nhi羽m giúp vi羽c lãnh đ衣o, qu違n lỦ 
ho員c h厩 tr嬰, ph映c v映 cho các công ch泳c 荏 ng衣ch cao h挨n và th詠c hi羽n công tác 
th嘘ng kê, t鰻ng h嬰p, báo cáo theo s詠 phân công c栄a c医p trên. 

2. Nhi羽m v映 

a) Tham gia, h厩 tr嬰, ph映c v映 cho vi羽c tri吋n khai các ho衣t đ瓜ng công v映, nhi羽m 
v映, g欝m các vi羽c c映 th吋 nh逢 xây d詠ng và tri吋n khai k院 ho衣ch, ph逢挨ng án nghi羽p v映 
trên c挨 s荏 các quy đ鵜nh, quy ch院 qu違n lỦ c栄a ngành, l┄nh v詠c ho員c đ鵜a ph逢挨ng; 

b) Th詠c hi羽n các công vi羽c đ逢嬰c phân công; phân tích, đánh giá hi羽u qu違 và 
báo cáo k鵜p th運i theo yêu c亥u và m映c tiêu c栄a qu違n lỦ; 

c) Phát hi羽n và đ隠 xu医t các gi違i pháp đ吋 k鵜p th運i đi隠u ch雨nh nh英ng thi院u sót 
trong quá trình th詠c thi công v映 c栄a các đ嘘i t逢嬰ng qu違n lỦ, nh茨m đ違m b違o vi羽c 
th詠c hi羽n ch院 đ瓜, chính sách, quy院t đ鵜nh qu違n lỦ đ逢嬰c thi hành nghiêm túc, ch員t 
ch胤 và có hi羽u l詠c; 

d) Tham gia xây d詠ng và th詠c hi羽n ch院 đ瓜 qu違n lỦ h欝 s挨 tài li羽u, t鰻 ch泳c 
th嘘ng kê l逢u tr英 các tài li羽u, s嘘 li羽u đ亥y đ栄, chính xác theo yêu c亥u nhi羽m v映. 

3. Tiêu chu育n v隠 n<ng l詠c chuyên môn, nghi羽p v映 

a) N逸m đ逢嬰c các nguyên t逸c, ch院 đ瓜, th吋 l羽, th栄 t映c và các h逢噂ng d磯n nghi羽p 
v映, m映c tiêu qu違n lỦ c栄a ngành, l┄nh v詠c; ch栄 tr逢挨ng c栄a lãnh đ衣o tr詠c ti院p; 

b) N逸m ch逸c các nguyên t逸c, trình t詠, th栄 t映c nghi羽p v映 hành chính c栄a h羽 
th嘘ng b瓜 máy nhà n逢噂c; 



c) Hi吋u đ逢嬰c tính ch医t, đ員c đi吋m ho衣t đ瓜ng c栄a các đ嘘i t逢嬰ng qu違n lỦ và 
nghi羽p v映 qu違n lỦ; 

d) D詠 th違o đ逢嬰c các v<n b違n h逢噂ng d磯n nghi羽p v映 và tham gia tri吋n khai theo 
đúng ch雨 đ衣o c栄a c医p trên; 

đ) Bi院t s穎 d映ng các thi院t b鵜 v<n phòng và các trang thi院t b鵜 khác; 
e) Công ch泳c d詠 thi nâng ng衣ch cán s詠 ph違i có th運i gian gi英 ng衣ch nhân viên 

ho員c t逢挨ng đ逢挨ng t嘘i thi吋u là 3 n<m (36 tháng). 
4. Tiêu chu育n v隠 trình đ瓜 đào t衣o, b欝i d逢叡ng 

a) Có b茨ng t嘘t nghi羽p trung c医p, cao đ鰯ng tr荏 lên v噂i chuyên ngành đào t衣o 
phù h嬰p v噂i yêu c亥u v鵜 trí vi羽c làm; 

b) Có ch泳ng ch雨 b欝i d逢叡ng nghi羽p v映 qu違n lỦ nhà n逢噂c ng衣ch cán s詠; 
c) Có ch泳ng ch雨 ngo衣i ng英 v噂i trình đ瓜 t逢挨ng đ逢挨ng b壱c 1 khung n<ng l詠c 

ngo衣i ng英 Vi羽t Nam theo quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 s嘘 01/2014/TT-BGDAT ngày 
24/01/2014 c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o ban hành khung n<ng l詠c ngo衣i ng英 6 b壱c 
dùng cho Vi羽t Nam; 

d) Có ch泳ng ch雨 tin h丑c v噂i trình đ瓜 đ衣t chu育n k悦 n<ng s穎 d映ng công ngh羽 
thông tin c挨 b違n theo quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 s嘘 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11/3/2014 c栄a B瓜 Thông tin và Truy隠n thông quy đ鵜nh Chu育n k悦 n<ng s穎 d映ng 
công ngh羽 thông tin. 

Ai隠u 9. Ng衣ch nhân viên 

1. Ch泳c trách 

Là ng衣ch công ch泳c hành chính th詠c hi羽n các nhi羽m v映 th詠c thi, th瑛a hành 
trong các c挨 quan, t鰻 ch泳c hành chính, có trách nhi羽m ph映c v映 các ho衣t đ瓜ng c栄a 
c挨 quan, t鰻 ch泳c t瑛 c医p huy羽n tr荏 lên. 

2. Nhi羽m v映 

a) A逢嬰c giao đ違m nhi羽m các công vi羽c c映 th吋 nh逢 phô tô, nhân b違n các v<n 
b違n, tài li羽u; ti院p nh壱n, đ<ng kỦ, chuy吋n giao v<n b違n đi, đ院n theo quy đ鵜nh c栄a c挨 
quan, t鰻 ch泳c; 

b) Ki吋m tra th吋 th泳c v<n b違n và báo cáo l衣i lãnh đ衣o tr詠c ti院p v隠 các v<n b違n 
sai th吋 th泳c; 

c) Th詠c hi羽n nghiêm ch雨nh quy ch院 b違o m壱t c栄a công tác v<n th逢 trong c挨 
quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜. 

d) Th詠c hi羽n các nhi羽m v映 ph映c v映 khác nh逢: b違o v羽, lái xe, ph映c v映, l宇 tân, 
k悦 thu壱t và các nhi羽m v映 khác khi đ逢嬰c c医p trên giao. 



3. Tiêu chu育n v隠 n<ng l詠c chuyên môn, nghi羽p v映 

a) N逸m đ逢嬰c c挨 c医u t鰻 ch泳c, ch泳c n<ng, nhi羽m v映 c栄a c挨 quan và các đ挨n v鵜 
tr詠c thu瓜c và tr詠c thu瓜c; 

b) Hi吋u bi院t v隠 các nghi羽p v映 đ挨n gi違n c栄a công tác v<n th逢 ho員c các nghi羽p 
v映, nhi羽m v映 khác theo yêu c亥u c栄a v鵜 trí vi羽c làm; th詠c hi羽n đúng các quy đ鵜nh v隠 
ti院p nh壱n, bàn giao trong vi羽c chuy吋n giao, ti院p nh壱n v<n b違n, tài li羽u; 

c) N逸m v英ng quy ch院 b違o m壱t trong c挨 quan có liên quan đ院n công tác v<n 
th逢; 

d) S穎 d映ng thành th衣o các ph逢挨ng ti羽n, k悦 thu壱t ph映c v映 in, sao tài li羽u và các 
thi院t b鵜 v<n phòng. 

4. Tiêu chu育n v隠 trình đ瓜 đào t衣o, b欝i d逢叡ng 

a) T嘘t nghi羽p trình đ瓜 Trung c医p ngh隠 tr荏 lên v噂i chuyên ngành đào t衣o phù 
h嬰p v噂i yêu c亥u v鵜 trí vi羽c làm. Tr瑛 tr逢運ng h嬰p là lái xe ph違i có b茨ng lái đ逢嬰c c挨 
quan có th育m quy隠n c医p; 

b) Có ch泳ng ch雨 b欝i d逢叡ng nghi羽p v映 liên quan đ院n các công vi羽c đ逢嬰c giao 
n院u nhi羽m v映 ho員c v鵜 trí vi羽c làm có yêu c亥u. 

Ch逢挨ng III 
AI陰U KHO謂N THI HẨNH 

Ai隠u 10. T鰻 ch泳c th詠c hi羽n 

Các B瓜, c挨 quan ngang B瓜, c挨 quan thu瓜c Chính ph栄, 曳y ban nhân dân các 
t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng và các c挨 quan, t鰻 ch泳c có liên quan c<n c泳 
các quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 này đ吋 th詠c hi羽n vi羽c tuy吋n d映ng, s穎 d映ng và qu違n lỦ đ瓜i 
ng┡ công ch泳c chuyên ngành hành chính. 

Ai隠u 11. Hi羽u l詠c thi hành 

1. Thông t逢 này có hi羽u l詠c k吋 t瑛 ngày 01/12/2014. 
2. Bãi b臼 Quy院t đ鵜nh s嘘 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 c栄a Ban T鰻 ch泳c - 

Cán b瓜 Chính ph栄 (nay là B瓜 N瓜i v映) v隠 vi羽c ban hành tiêu chu育n nghi羽p v映 các 
ng衣ch công ch泳c ngành hành chính. 

3. Bãi b臼 ng衣ch và mã s嘘 các ng衣ch t衣i Quy院t đ鵜nh s嘘 78/2004/QA-BNV ngày 
03/11/2004 c栄a B瓜 N瓜i v映 v隠 vi羽c ban hành danh m映c các ng衣ch công ch泳c và các 
ng衣ch viên ch泳c, c映 th吋 nh逢 sau: 

a) K悦 thu壱t viên đánh máy (mã s嘘 ng衣ch 01.005); 
b) Nhân viên đánh máy (mã s嘘 ng衣ch 01.006); 



c) Nhân viên k悦 thu壱t (mã s嘘 ng衣ch 01.007); 
d) Nhân viên v<n th逢 (mã s嘘 ng衣ch 01.008); 
đ) Nhân viên ph映c v映 (mã s嘘 ng衣ch 01.009); 
e) Lái xe c挨 quan (mã s嘘 ng衣ch 01.010); 
g) Nhân viên b違o v羽 (mã s嘘 ng衣ch 01.011). 
A嘘i v噂i công ch泳c hi羽n đang gi英 các ng衣ch nêu t衣i Kho違n 3 Ai隠u này đ逢嬰c 

chuy吋n sang ng衣ch nhân viên (mã s嘘 ng衣ch 01.005) quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 9 c栄a Thông 
t逢 này. 

Ai隠u 12. Trách nhi羽m thi hành 

1. Các B瓜 tr逢荏ng, Th栄 tr逢荏ng c挨 quan ngang B瓜, c挨 quan thu瓜c Chính ph栄, 
Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân các t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng và các c挨 
quan, t鰻 ch泳c, cá nhân có liên quan ch鵜u trách nhi羽m thi hành quy đ鵜nh t衣i Thông 
t逢 này. 

2. Trong quá trình th詠c hi羽n n院u có v逢噂ng m逸c, đ隠 ngh鵜 ph違n ánh v隠 B瓜 N瓜i 
v映 đ吋 h逢噂ng d磯n ho員c xem xét, gi違i quy院t./. 
  

 N¬i nhｆn: 
- Th栄 t逢噂ng, các Phó Th栄 t逢噂ng Chính ph栄; 
- Các B瓜, c挨 quan ngang B瓜, c挨 quan thu瓜c Chính ph栄; 
- HAND, UBND các t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c TW; 
- V<n phòng Trung 逢挨ng và các Ban c栄a TW A違ng; 
- V<n phòng Qu嘘c h瓜i; 
- V<n phòng Ch栄 t鵜ch n逢噂c; 
- Vi羽n Ki吋m sát nhân dân t嘘i cao; 
- Tòa án nhân dân t嘘i cao; 
- Ki吋m toán nhà n逢噂c; 
- 曳y ban Giám sát Tài chính Qu嘘c gia; 
- 曳y ban TW M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam; 
- C挨 quan Trung 逢挨ng c栄a các đoàn th吋; 
- C映c Ki吋m tra v<n b違n QPPL (B瓜 T逢 pháp); 
- S荏 N瓜i v映 các t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c TW; 
- Công báo; Website Chính ph栄; Website B瓜 N瓜i v映; 
- B瓜 N瓜i v映: B瓜 tr逢荏ng, Th泳 tr逢荏ng, các đ挨n v鵜 thu瓜c và 
tr詠c thu瓜c B瓜; 
- L逢u: VT, CCVC (70b). 

KT. B浦 TR姶雲NG 
TH永 TR姶雲NG 

 
đư kỦ 

 
 

Tr亥n Anh Tu医n 

  


