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Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 
  

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 

01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy 

định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức nâng ngạch ngạch công 

chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập; 

Trong quá trình tổ chức thực hiện do yêu cầu nhiệm vụ công tác, UBND 

huyện đã điều động công tác đối với một số viên chức và thay đổi chức danh nghề 

nghiệp theo vị trí việc làm. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu các Nghị định, thông tư 

hướng dẫn để xếp hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức khi có sự thay 

đổi về việc trí việc làm, thông tư hướng dẫn của các bộ chưa có sự thống nhất. Để 

có cơ sở cho UBND huyện tổ chức thực hiện theo đúng quy định, đề nghị sở Nội 

vụ cho ý kiến đối với việc khi thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, 

cụ thể như sau: 

Đối với trường hợp ông Hoàng Văn Tiệp, là viên chức thuộc Đội quản lý 

trật tự đô thị huyện, có trình độ Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp, được tuyển dụng công tác tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện và 

bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07, thời gian 

kể từ  ngày 01/01/2019. 

Do yêu cầu nhiệm vụ công tác, ông Hoàng Văn Tiệp được UBND huyện 

Điều động đến nhận công tác tại Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Đình Lập; Trình 

độ đào tạo của Ông Hoàng Văn Tiệp phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm,  (Yêu cầu 

về trình độ đào tạo của viên chức Đội Quản lý trật tự đô thị theo đề án gồm Kinh tế, 

Xây dựng, Kiến trúc, Đô thị, Giao thông, Quản lý đất đai).  
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Sau khi nghiên cứu Điều 6 Thông tư số 12/2012/TT-BNV được sửa đổi tại 

Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2019/TT-BNV, có thể chuyển hạng chức danh 

nghề nghiệp đối với viên chức khi “Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới 

có yêu cầu chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng hoặc cùng yêu cầu tiêu chuẩn 

trình độ đào tạo với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm."  

Tuy nhiên khi nghiên cứu các Văn bản hướng dẫn khác ngoài chức danh 

nghề nghiệp Kỹ sư hạng III được quy định tại Thông tư liên tịch số 

24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2019 của Bộ Khoa học công nghệ và 

Bộ Nội vụ, chưa có chức danh nghề nghiệp cụ thể đối với viên chức có chuyên 

ngành xây dựng.  

Do vậy, để có cơ sở chuyển hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

Đội Quản lý trật tự đô thị, UBND huyện Đình Lập đề nghị Sở Nội vụ hướng dẫn 

cụ thể về chuyển hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức có trình độ, 

chuyên ngành đào tạo như trên. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng đề nghị Sở Nội vụ xem xét, có văn bản 

hướng dẫn để huyện có cơ sở triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                  
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ (02b); 

- Lưu: VT. 
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