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Kính gửi: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

Thực hiện Công văn số 3795/BTTTT-TCCB ngày 29/9/2021 về việc đánh 

giá thực hiện các Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành TTTT; Công văn số 6560/UBND-VX1 ngày 04/10/2021 của 

UBND tỉnh về việc đánh giá thực hiện các Thông tư quy định tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, sau khi 

rà soát, tổng hợp kết quả báo cáo các đơn vị sử dụng viên chức thuộc ngành trên 

địa bàn, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo như sau: 

1. Đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-

BNV, Thông tư 45/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT: 

Việc thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV, Thông 

tư 45/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh đã được triển khai nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, 

trong quá trình thực hiện, tại các đơn vị vẫn còn một số bất cập như: 

- Các Thông tư quy định mỗi chức danh nghề nghiệp ngoài các văn bằng, 

chứng chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học còn phải có 

thêm chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp. Chứng chỉ này trên thực 

tế không thực sự cần thiết, công tác đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ còn dễ đi 

vào hình thức, gây khó khăn, tốn kém cho viên chức và cả cơ quan sử dụng viên 

chức. Đề nghị xem xét bãi bỏ hoặc không quy định bắt buộc. 

- Hiện nay, nhiều trường hợp phóng viên có trình độ Cao đẳng (tốt nghiệp 

Cao đẳng báo chí) và đang hưởng lương trình độ Cao đẳng. Tuy vậy, đối với 

Phóng viên chỉ có hạng I, II, III. Đề nghị xem xét quy định Phóng viên hạng IV. 

(có biểu phụ lục gửi kèm theo) 

2. Đề xuất bổ sung mới các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành Thông tin và Truyền thông: 

- Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng truyền hình: Thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật 

truyền dẫn phát sóng truyền hình; Trình độ Đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện 

tử viễn thông hoặc tương đương. 
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- Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng truyền thanh: Thực hiện nhiệm vụ kỹ 

thuật truyền dẫn phát sóng truyền thanh; Trình độ Trung cấp trở lên chuyên 

ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông hoặc tương đương. 

Đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP2 , TTBCXB2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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