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Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Thực hiện Công văn số 3442/BNN-TCCB ngày 25/5/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chức chuyên ngành 

khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng; sau khi nghiên cứu, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn cơ bản nhất trí với nội dung, kết cấu dự thảo và có một số 

ý kiến góp ý cụ thể như sau: 

1. Tại điểm d khoản 2 Điều 6 dự thảo quy định có chứng chỉ bồi dưỡng 

khuyến nông viên (hạng III) đề nghị điều chỉnh bổ sung như sau: “Có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến nông viên (hạng III)”, để đồng bộ với tên chứng chỉ 

các hạng chức danh nghề nghiệp khác của Thông tư.  

2. Tại các mục quy định về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ: đề nghị nghiên 

cứu bổ sung quy định theo hướng mở là có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1), bậc 2 

(A2), bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ tiếng dân 

tộc do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với những vị trí làm việc tại vùng sâu, 

vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để phù hợp thực tiễn các tỉnh miền núi. 

3. Tại khoản 4 Điều 9, đề nghị điều chỉnh bổ sung như sau: “Viên chức 

thăng hạng từ chức danh quản lý bảo vệ rừng viên (hạng III) lên chức danh quản 

lý bảo vệ rừng viên chính (hạng II) phải có thời gian giữ chức danh quản lý bảo 

vệ rừng (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu đủ 09 (chín) năm, trong đó thời 

gian gần nhất giữ chức danh quản lý bảo vệ rừng viên (hạng III) tối thiểu đủ 01 

(một) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ”.  

4. Tại khoản 2 Điều 11 đề nghị bổ sung thêm tiêu chuẩn về trình độ tin học 

đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.  

5. Tại điểm a khoản 1 Điều 13 đề nghị sửa thành: “Chức danh nghề nghiệp 

khuyến nông viên chính (hạng II), quản lý bảo vệ rừng viên chính (hạng II) được 

áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2) hệ số lương từ 4,00 

đến hệ số lương 6,38”, để thống nhất với các chức danh nghề nghiệp khác trong 

ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư liên tịch số 
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36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và Bộ Nội vụ về quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật; Thông tư liên tịch 

số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ về quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;      
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, Nội vụ; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ).  

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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