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V/v góp ý dự thảo Thông tư  

hướng dẫn về VTVL lãnh đạo quản lý 

và CDNN, cơ cấu viên chức theo 

CDNN và định mức số lượng người 

làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập trong ngành TTTT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hà Tĩnh,  ngày         tháng 11 năm 2021 

  

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

Thực hiện Công văn số 4561/BTTTT-TCBC ngày 09/11/2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị 

trí việc làm lãnh đạo quản lý và CDNN chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo 

CDNN và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 

trong ngành TTTT; chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Công văn số 

7705/UBND-VX1 ngày 17/11/2021, sau khi xin ý kiến góp ý của các cơ quan, 

đơn vị liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh góp ý như sau: 

Tại danh mục vị trí việc làm (Phụ lục 2) xem xét, bổ sung: 

- Vị trí việc làm “Phóng viên hạng IV”. Lý do: Hiện nay các Trường Cao 

đẳng thuộc Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn đào tạo 

hệ Cao đẳng Báo chí. Nếu không có chức danh Phóng viên hạng IV thì sinh viên 

tốt nghiệp khi ra trường sẽ không có cơ hội được tuyển dụng. Mặt khác, tại một 

số Đài địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) vẫn đang có phóng viên có trình độ cao 

đẳng được tuyển dụng trước đây, nhưng không có chức danh Phóng viên hạng 

IV để xếp hạng và nay đã hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh Phóng viên hạng III 

nhưng khó khăn trong thăng hạng cho đối tượng này. 

- Vị trí việc làm “Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng”: Lý do: Hiện nay vị trí 

việc làm này đang áp dụng mã số của ngành khoa học - công nghệ (kỹ sư, kỹ 

thuật viên). Việc bổ sung chức danh này để đảm bảo thống nhất cùng danh mục 

VTVL của ngành Thông tin và Truyền thông, tạo thuận lợi trong công tác quản 

lý viên chức (tuyển dụng, thăng hạng…). 

Đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (để b/c) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB2. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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