
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NC 

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức kỹ thuật 

viên đường bộ và kỹ thuật viên bến phà 

Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2020 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức kỹ thuật viên đường bộ và kỹ thuật 

viên bến phà kèm theo Công văn số 809/BGTVT-TCCB ngày 31/01/2020 của 

Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cơ bản nhất trí với thể thức, nội 

dung dự thảo. 

2. Một số ý kiến tham gia cụ thể như sau: 

a) Tại Chương II, tiêu đề Mục 1, Mục 2, đề nghị cơ quan soạn thảo xem 

xét thay thế cụm từ "Viên chức Trung tâm kỹ thuật đường bộ", "Viên chức 

bến phà" bằng cụm từ "Chức danh Kỹ thuật viên đường bộ", "Chức danh Kỹ 

thuật viên bến phà" để thống nhất trong văn bản. 

b) Đối với chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên đường bộ 

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 

của các chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên đường bộ hạng I, II, III đều có 

bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, quy định 

cụ thể tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các hạng chức danh nghề 

nghiệp Kỹ thuật viên đường bộ hạng I, II, III như sau: 

Điều 4. Kỹ thuật viên đường bộ hạng I: 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng  

a) Có trình độ tiến sĩ trở lên thuộc một trong các chuyên ngành... 

Điều 5. Kỹ thuật viên đường bộ hạng II: 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng  

a) Có trình độ thạc sĩ trở lên thuộc một trong các chuyên ngành... 

Điều 6. Kỹ thuật viên đường bộ hạng III: 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng  
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a) Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành... 

3. Đối với chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên bến phà 

3.1. Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nhóm chức danh nghề nghiệp 

Kỹ thuật viên bến phà hạng I để đảm bảo sự thống nhất trong quy định mã số, 

hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức. 

Đề nghị xem xét, phân loại theo hướng các chức danh hạng I có tính 

chất vĩ mô, bao quát, chỉ đạo, định hướng; các chức danh hạng II, III triển 

khai, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. 

3.2. Về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng, dự thảo Thông tư quy 

định các chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên bến phà hạng II, III đều có 

bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể 

tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các chức danh nghề nghiệp Kỹ 

thuật viên bến phà hạng II, III như sau: 

Điều 8. Kỹ thuật viên bến phà hạng II: 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng  

a) Có trình độ thạc sĩ trở lên thuộc một trong các chuyên ngành... 

Điều 9. Kỹ thuật viên bến phà hạng III: 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng  

a) Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành... 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Giao thông vận 

tải xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vu,̣ Sở Giao thông vận tải; 

- C, PCVP, các phòng: KTN, TH; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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