
BAN CHẮP HÀNH TRƯNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC ------------ 1------------------------------

Số 1696-QĐ/BTCTW

QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức 

trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng,
M ặt trận  Tổ quốc và các tổ chức chính tr ị  - xã hội

- Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW ngày 10-4-2012 của Bộ Chính ừị (khóa 
XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;

- Căn cứ Luật Viên chức 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4- 
2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các văn 
bản hướng dẫn Luật Viên chức;

- Xét đề nghị của Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách cán bộ,

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 03 (ba) Quy chế xét thăng 
hạng viên chức ừong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính ữị - xã hội.

Điều 2. Căn cứ quy định tại Quy chế này, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của 
Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp ủy 
trực thuộc Trung ương, hằng năm tổ chức xét thăng hạng viên chức các hạng 
và báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Trung ương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng; Trưởng cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thể chính ữị - xã hội và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chịu ữách 
nhiệm thi hành Quyết định này.)^,

* Hà Nội, ngày 29 thảng 5 năm 2017

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG 
QUYẾT ĐỊNH

K/T TRƯỞNG BAN
Nơi nhân:
-Như Điều 3;
- Đ/c Trưởng Ban (để báo cáo);
- Lưu VP, Vụ CSCB (3b).
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QUY CHẾ
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên, lưu trữ  viên, 

thư  viện viên trong cơ quan, đơn yị sự nghiệp của Đảng,
M ặt trận  Tổ quốc và các tổ chửc chính tr ị  - xã hội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW ngày 29-5-2017
của Ban Tổ chức Trung ương)

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng dự xét thăng hạng
1. Phạm vi
Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương.
2. Đối tượng dự xét thăng hạng

a) Chức danh Chuyên viên chính
Viên chức hiện giữ chức danh chuyên viên (mã ngạch 01.003) đang công tác 

tại Điểm 1 Điều này, có đủ các điều kiện dự xét thăng hạng theo quy định.

b) Chức danh Chuyên viên cao cấp

Viên chức hiện giữ chức danh chuyên viên chính (mã ngạch 01.002) 
công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt ứận Tổ quốc, các 
tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; đối với chuyên viên chính công tác ở 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nếu có đủ điều kiện yà vị trí việc làm 
của chức danh chuyên viên cao cấp.

c) Chức danh Lưu trữ viên chính (hạng II)

Viên chức hiện giữ chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên (hạng III) đang 
làm công tác lưu ừữ ừong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận 
Tổ quốc, các tổ chức chính ứị - xã hội từ Trung ương đến cấp tỉnh.

d) Chức danh Thư viện viên (hạng II)

Yiên chức hiện giữ chức danh thư viện viên (hạng III) đang công tác tại 
các thư viện trực thuộc cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc,



các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc xét thăng hạng
1. Việc xét thăng hạng phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thể hiện 

tính công bằng, khách quan, công tâm đáp ứng được yêu cầu của việc xây dựng 
đội ngũ chuyên viên, lưu trữ viên, thư viện viên trong hệ thống cơ quan Đảng, 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính ừị - xã hội trong giai đoạn mới.

2. Viên chức dự xét thăng hạng phải đạt đủ số điểm chuẩn theo quy định 
tại Quy chế này hoặc điểm chuẩn và điểm quy đối theo đặc thù.

3. Viên chức dự xét thăng hạng và được thăng hạng khi cơ quan, đơn vị 
có nhu cầu vị trí, chức danh dự xét.

Điều 3. Cách tính điểm
1. Trên cơ sở các tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh ữong hướng dẫn 

dự xét thăng hạng được tính ra điểm chuẩn của từng tiêu chí (có quy định tại 
phụ lục kèm theo).

2. Tổng điểm chuẩn của các tiêu chí là: 100 điểm.
3. Viên chức đạt một số tiêu chuẩn khác sẽ được tính điểm cộng, tổng 

điểm cộng là: 50 điểm.
Điều 4. Xác định viên chức đạt tiêu chuẩn xét thăng hạng
1. Viên chức đạt tiêu chuẩn xét thăng hạng là người được Hội đồng xét 

thăng hạng xác đinh có tổng điểm chuẩn đạt 100 điểm và có tổng điểm cộng 
cao hơn (lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ).

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm bằng nhau ở chỉ 
tiêu cuối cùng, thì xác định người được xét theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ ữang, Anh hùng lao động;
- Thương binh;
- Người hưởng chính sách như thương binh;
- Con liệt sĩ;
- Con thương binh;
- Con của người hưởng chính sách như thương binh;
- Người dân tộc ít người;
- Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền 

núi, đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
- Người dự xét thăng hạng là nữ;
- Người có tuổi đời cao hơn và quá ữình công tác lâu năm hơn.
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3. Trường hợp vẫn không xác định được viên chức thăng hạng theo thứ 
tự ưu tiên trên đây thì Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm tham mưu trình 
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương xem xét quyết định bổ 
nhiệm viên chức nào được thăng hạng (viên chức từ hạng II trở xuống) và gửi 
danh sách viên chức hạng I được lựa chọn về Ban Tổ chức Trung ương để bổ 
nhiệm theo thẩm quyền.

Chương II 
QUY TRÌNH XÉT THĂNG HẠNG

Điều 5. Thời gian tiến hành xét thăng hạng viên chức

Căn cứ Quy chế này, hàng năm (vào quý I)(1) cơ quan, đơn vị, địa phương 
được phân cấp thông báo kế hoạch xét thăng hạng viên chức đến từng viên 
chức thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở kế hoạch xét thăng hạng, Thủ trưởng 
các cơ quan, đon vị, địa phương thành lập Hội đồng xét thăng hạng theo quy 
đinh tại Điều 6 dưới đây và tiến hành xét hồ sơ của viên chức thuộc phạm vi 
quản lý. Kết quả đạt được (theo nguyên tắc đa số) Hội đồng có trách nhiệm báo 
cáo về lãnh đạo cơ quan, đơn vị để xem xét bổ nhiệm chức danh theo phân cấp 
hoặc gửi về Hội đồng xét thăng hạng Trung ương theo quy định tại Điều 11 
của Quy chế này.

Điều 6. Hội đồng xét thăng hạng^

Theo quy định, thành viên Hội đồng là những người đại diện của cơ quan, 
đơn vị (hoặc các cơ quan) có phẩm chất và trình độ chuyên môn tiến hành thành 
lập Hội đồng như sau:

1. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu 
cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 
29/2012/NĐ-CP thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành, viên, gồm Chủ tịch 
Hội đồng và các ủy viên Hội đồng, trong đó có 01 ủy viên kiêm thư ký Hội 
đồng là lãnh đạo Vụ (lãnh đạo Ban) tổ chức.

2. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp làm việc theo nguyên 
tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy 
định tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

3. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được sử dụng con 
dấu, tài khoản của cơ quan có người đứng đầu Hội đồng xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng

2 Theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV, ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề 
nghiệp đối với viên chức.
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quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

4. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo Quy chế xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

5. Hội đồng chỉ xem xét đối với viên chức (chuyên viên, lưu trữ viên, 
thư viện viên) được Hội đồng sơ tuyển (Hội đồng cơ sở) đề nghị.

Điều 7. Các bộ phận giúp việc Hội đồng

Giúp việc Hội đồng có các bộ phận được áp dụng theo Điều 12,13 Thông 
tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ, trong đó Ban Chấm 
thi viết thay bằng Ban Chấm điểm qua hồ sơ của từng viên chức dự xét thăng 
hạng.

1. Tiêu chuẩn thành viên Ban Chấm điểm

a) Thành viên Ban Chấm điểm là những người có phẩm chất đạo đức 
ừong sáng, có uy túi trong đội ngũ viên chức của cơ quan, đơn vị và của Ngành, 
lĩnh vực (tùy theo cấp độ Hội đồng).

b) Ban Chấm điểm hạng nào thì Thành viên phải là công chức, viên chức 
hạng đó ừở lên (Ví dụ: Ban Chấm điểm Viên chức hạng II, thì thành viên Ban 
Chấm điểm phải là hạng II trở lên). Trường hợp thành viên Ban Chấm điểm 
trong cơ quan, đơn vị không đủ theo yêu cầu, Hội đồng xét thăng hạng báo cáo 
với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét mời thêm thành viên Ban Chấm điểm bên 
ngoài cơ quan, đon vị có trình độ chuyên môn và phẩm chất đáp ứng được yêu 
cầu theo quy định, số lượng cụ thể do Hội đồng xem xét ừình Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị quyết định.

2. Quyền hạn, trách nhiệm Ban Chấm điểm

a) Ban Chấm điểm có ứách nhiệm căn cứ quy đinh về điểm chuẩn, điểm 
cộng của Quy chế này, đối chiếu với từng hồ sơ viên chức dự xét thăng hạng 
để chấm điểm. Thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

b) Ban Chấm điểm có trách nhiệm tổng họp điểm của từng viên chức từ 
cao xuống thấp theo danh sách cơ quan, đơn vị và gửi báo cáo về Hội đồng xét 
thăng hạng xem xét quyết định.

c) Trường hợp Hội đồng xét thăng hạng ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp của 
Trung ương hoặc địa phương có tỉnh đặc thù muốn quy đổi “điểm chuẩn” sang 
1 (một) số “điểm cộng” phải có văn bản thỏa thuận với Ban Tổ chức Trung 
ương trước khi tổ chức xét thăng hạng.

d) Ban Chấm điểm tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4



Điều 8. Trách nhiệm của Hội đồng sơ tuyển, Hội đồng cơ sử
1. Thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng sơ tuyển
a) Hội đồng sơ tuyển do các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội ở Trung ương và các cấp ủy trực thuộc Trung ương thành lập.

b) Thành phần, cơ cấu như Hội đồng xét thăng hạng và có thẩm quyền xét 
thăng hạng từ viên chức chính (viên chức hạng II) trở xuống.

c) Hội đồng sơ tuyển có trách nhiệm thẩm định hồ sơ viên chức do các 
Hội đồng cơ sở thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị, cấp ủy trực thuộc Trung ương 
quản lý theo đúng quy định của Luật Viên chức và Quy ché này.

2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng cơ sở

a) Hội đồng cơ sở do cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan Đảng, Mặt 
ứận Tổ quốc, các tổ chức chính ừị - xã hội và các cấp ủy thành lập. Hội đồng cơ 
sở có từ 03 - 05 người gồm: Người đứng đầu (hoặc đại diện của người đứng 
đầu); đại diện Công đoàn; đại diện tổ chức và người đứng đầu về chuyên môn 
(nếu cần thiết), trong đó người đại diện tổ chức giữ vị ứí Thường trực kiêm Thư 
ký.

b) Hội đồng cơ sở hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Căn cứ 
nhu cầu vị trí việc làm của đơn vị được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc chỉ tiêu 
do Ban Tổ chức Trung ương phân bổ và các tiêu chuẩn của từng viên chức thuộc 
quyền có nhu cầu dự xét thăng hạng để xem xét, bình chọn bằng hình thức bỏ 
phiếu kín. Ket quả các viên chức đủ điều kiện được gửi về Hội đồng sơ tuyển 
(kèm theo công văn và biên bản bình chọn của Hội đồng cơ sở).

Điều 9. Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng
Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của từng viên chức được thống nhất thực 

hiện theo quy định của Chính phủ (Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18-12- 
2012) gồm:

- Đơn đăng ký dự xét thăng hạng;

- Bản sơ yếu lý lịch của viên chức có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc 
sử dụng viên chức;

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức, 
trong đó nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân loại viên chức hằng năm của 3 năm 
gần nhất;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của hạng đăng ký xét 
(được chứng thực);
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- Quyết định bổ nhiệm hạng (ngạch) viên chức hiện tại;

- Quyết định lương hiện hưởng của hai bậc lương gần nhất;

- Bản sao các Quyết định thành lập tổ nghiên cứu, biên soạn...; biên bản 
nghiệm thu đề án, đề tài của cơ quan có thẩm quyền.

(Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức đựng trong bì riêng).

Điều 10. Kết quả xét thăng hạng viên chức
1. Kết quả xét thăng hạng viên chức sẽ được thông báo ữên mạng nội bộ, 

thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến xét thăng hạng viên chức 
ừong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả trên mạng.

2. Kết quả xét thăng hạng viên chức sau khi đã giải quyết xong khiếu nại, 
tố cáo (nếu có) sẽ được gửi về Hội đồng các cấp để phê duyệt và thông báo kết 
quả.

Điều 11. Thẳm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chửc
Căn cứ quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của 

Chính phủ, Thong tư số 12/2012/TT-BNY ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ và 
quy chế này, việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện 
như sau:

1. Đối với viên chức được thăng hạng II sau khi có kết quả của Hội đồng 
xét thăng hạng, các cơ quan, đon vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính ữị - xã hội ở Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương ra 
quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức và xếp lương theo quy 
định.

2. Đối với viên chức được thăng hạng I, Hội đồng xét thăng hạng có trách 
nhiệm tổng hợp viên chức đủ điều kiện gửi về Ban Tổ chức Trung ương để ra 
quyết định bổ nhiệm.

Điều 12. Vận dụng tính điểm một số tiêu chí xét thăng hạng

1. v ề  tiêu chuẩn lý luận chính trị
a) Người dự xét thăng hạng viên chức cao cấp (hạng I) phải có bằng tốt 

nghiệp cao cấp lý luận chính trị (cử nhân chính ừị) hoặc có giấy xác nhận tương 
đương ừình độ cao cấp lý luận chính trị(3).

3 Theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16-9-2009 của Ban Bí thu.
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b) Người dự xét thăng hạng viên chức chính (hạng II) phải có bằng tốt 
nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ 
trung cấp lý luận chính trp).

c) Trường hợp người dự xét thăng hạng làm công tác đảng, đoàn thể 
chuyên trách, chỉ có 01 (một) bằng cử nhân chính trị do hệ thống Học viện 
Chính ừị quốc gia Hồ Chí Minh cấp, được vận dụng là bằng chuyên môn và đủ 
tiêu chuẩn về ừình độ lý luận chính trị để dự xét thăng hạng viên chức chính 
(hạng II).

2. v ề  tiêu chuẩn ngoại ngữ và tin học
a) Tiêu chuẩn ngoại ngữ

- Trường hơp người dự xét thăng hạng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo 
yêu cầu tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-01-2014 của Bọ Giáo 
dục và Đào tạo, thì được yận dụng chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, trình độ c  
(như trước ngày Thông tư trên có hiệu lực(4)) để tham dự dự xét thăng hạng 
tương ứng với viên chức chính (hạng II) và viên chức cao cấp (hạng I).

- Viên chức có bằng thạc sĩ tính từ ngày 15-4-2011 trở lại đây(5) hoặc có 
Bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài; bằng tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ 
chuyên ngành được vận dụng đủ tiêu chuẩn về ngoại ngữ để dự xét thăng hạng 
viên chức chính (hạng II).

- Viên chức có bằng tiến sĩ tính từ ngày 22-6-2009 trở lại đây(5) hoặc có 
bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài được vận dụng đủ tiêu chuẩn về 
ngoại ngữ để dự xét thăng hạng viên chức cao cấp (hạng I).

b) Tiêu chuẩn tin học

Trường họp người dự xét chưa đáp ứng được tiêu chuẩn tin học theo 
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-3-2014 và Thông tư liên tịch số 
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21-6-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng 
dụng công nghệ thông tin thì được vận dụng chứng chỉ tin học văn phòng tương 
ứng với các chức danh đã được cấp trước ngày Thông tư ữên có hiệu lực để dự 
xét thăng hạng(6).

4 Áp dụng theo Thông báo số 710-TB/BTCTW ngày 14-7-2015 của Ban Tổ chức Trang ượng. 
sTheo quy định tại Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến 
sĩ và Thong tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15/02/2012, trước khi bảo vệ luận án có chứng chi ừình độ ngoại ngữ
tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo khung Châu Âu ừở lên.
6 Áp dụng theo Thông báo sổ 710-TB/BTCTW ngày 14-7-2015 của Ban Tổ chức Trung ương.
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3. v ề  chửng chỉ bồi dưỡng chuyên viên, lưu trữ viên, thư viện viên, 
các hạng^

a) Chức danh dự xét viên chức cao cấp (hạng 1): Có thể được vận dụng 
thay thế bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên 
viên cao cấp hoặc Bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc Bằng Cử 
nhân hành chính trở lên.

b) Chức danh dự xét viên chức chính (hạng II): Có thể được vận dụng 
thay thế bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp yụ quản lý nhà nước ngạch chuyên 
viên chính hoặc Bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc bằng Cử nhân 
hành chính trở lên.

c) Trường hợp viên chức có chứng chỉ quản lý nhà nước thấp hơn 1 (một) 
bậc của ngạch dự xét thì phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 
đảng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng công tác Mặt trận, hoặc các đoàn thể.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC TH ựC  HIỆN
Điều 13. Hàng năm, các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung 

ương và cấp ủy trực thuộc Trung ương lập danh sách viên chức đủ điều kiện, 
tiêu chuẩn theo vị trí, chức danh chuyên môn nghiệp vụ về Hội đồng sơ tuyển 
(Hội đồng cơ sở) để tổng họp số lượng viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

1. Đối với chức danh Chuyên viên cao cấp, Ban Tổ chức Trung ương 
ủy quyền cho Văn phòng Trung ương Đảng làm đầu mối chủ ừì tổ chức xét 
thăng hạng theo quy định tại Quy chế này và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP 
ngày 12-4-2012 của Chính phủ, Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18-12- 
2012 của Bộ Nội vụ.

2. Sau khi hoàn thành các quy trình xét thăng hạng viên chức các hạng, 
các Hội đồng {bao gồm cả Hội đồng Văn phòng Trung ương Đảng) có trách 
nhiệm gửi báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Trung ương. Căn cứ kết quả đạt 
được, Ban Tổ chức Trung ương ra quyết định bổ nhiệm chức danh viên chức 
cao cấp (lần đầu) đối với từng viên chức.

Quy định này được thực hiện thống nhất trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp 
của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính ứị - xã hội ở Trung ương và 
cấp ủy trực thuộc Trung ương.

Thủ trưởng, Trường các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt ừận 
Tổ quốc, các tổ chức chính ừị - xã hội và cấp ủy trực thuộc Trung ương cồ 
trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

7 Các tiêu chuẩn này mới quy định, chưa có các tổ chức, đơn vị đào tạo, cấp chửng chỉ, nên được vận dụng.
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thực hiện xét thăng hạng viên chức theo Quy chế này.
Điều 14. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các 

đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để xem xét bổ sung, sửa đổi cho 
phù hợp.tỳs

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
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PHỤ LỤC
CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT THĂNG HẠNG

A. Đối với chức danh chuyên ngành hành chính
1. Chức danh chuyên viên cao cấp
1.1. Điểm chuẩn

STT Tiêu chuẩn Điểm
1 Bằng tốt nghiệp đại học trở lên. 20

2 Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị, hoặc 
có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý 
luận chính trị hoặc cử nhân chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

15

3 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 
cao cấp hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính, hoặc bằng 
cử nhân hành chính trở lên; Trường họp đã có chứng chi bồi dưỡng 
nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, phải có thêm 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc, 
đoàn thể chính trị - xã hội.

10

4 Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực 
ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- 
BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ 
ngoại ngữ trình độ c  (được cấp trước ngày 16-3-2014).

10

5 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 ngày 11-03- 
2014 và Thong tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 
21-6-2016 của Bộ GDĐT và Bộ TTTT quy định tổ chức thi và cấp 
chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin hoặc các văn bằng, chứng 
chỉ khác được vận dụng thay thế theo quy định tại điểm b Khoản 2 
Điều 11 của Quy chế này (sau đây gọi tắt là Thông tư sổ 03/2014/TT- 
BTTTTvà Thông tư sổ 17/2016/TTLT-BGD ĐT-BTTTT).

10

6 Chủ trì hoặc là thành viên chính tham gia xây dựng, nghiên cứu ít 
nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương 
trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp tỉnh và tương đương trở lên đã 
được ban hành hoặc nghiệm thu đạt yêu cầu

15

10



7 Được cơ quan sử dụng viên chức đánh giá có đủ năng lực về trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của hạng được xét; có phẩm 
chất chính trị, đạo đức tốt; trong 3 năm liên tục tính đến thời gian đăng 
ký xét được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; không ừong thời gian 
thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật.

5

8
Thời gian giữ ngạch chuyên yiên chính hoặc tương đương từ đủ 5 
năm (60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên 
chính tối thiểu 2 năm (24 tháng) tính đến thời điểm xét.

15

Tổng điểm chuẩn 100

1.2. Điếm cộng
STT Tiêu chuẩn Điểm

1 Tiến sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác 
(Tiến sĩ chuyên ngành khác được tỉnh 4 điểm)

5

2 Thạc sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác 
(Thạc sĩ chuyên ngành khác được tính 3 điểm)

4

3 Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 (khung Châu Âu) trở 
lên theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2012/TT-BGDĐT, còn trong thời hạn 02 năm, do các cơ sở đào 
tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ 
quốc tế cấp chứng chỉ {được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận).

2

4 Có bằng đại học thứ hai 2

5 Huân chương Lao động 5
6 Huy chương các loại 4,5
7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 4,5
8 Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh và tương đương 3,5
9 Chiến sĩ thi đua toàn quốc 4,5
10 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 4
11 Chiến sĩ thi đua cơ sở 3
12 Thời gian giữ chức danh chuyên viên chính hoặc tương đương từ 10 

năm trở lên
4

13 Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 
55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ

4

Tổng điểm cộng 50
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2. Chức danh chuyên viên chính
2.1. Điểm chuẩn

STT Tiêu chuẩn Điểm
1 Bằng tốt nghiệp đại học trở lên 20

2

Bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận 
chính trị - hành chính trở lên hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận chính 
trị tương đương trung cấp lý luận chính trị trở lên của cơ quan có thẩm 
quyền.

15

3

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 
chính hoặc bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc bằng Cử 
nhân hành chính trở lên; Trường họp đã có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, phải có thêm chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 
chính trị - xã hội.

10

4

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực 
ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- 
BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng 
chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng 
dân tộc hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B (được cấp trước ngày 
16-3-2014).

10

5

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 ngày 11-03- 
2014 và Thong tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 
21-6-2016 của Bộ GDĐT và Bộ TTTT quy định tổ chức thi và cấp 
chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin hoặc các văn bằng, chứng 
chỉ khác được vận dụng thay thế theo quy định tại điểm b Khoản 2 
Điều 11 của Quy ché này.

10

6

Chủ trì hoặc là thành viên tham gia xây dựng, nghiên cứu ít nhất 02 
văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình 
nghiên cứu khoa học cấp bộ hoặc cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương 
trở lên đã được ban hành hoặc nghiệm thu đạt yêu cầu

15

7 Được cơ quan sử dụng viên chức đánh giá có đủ năng lực về trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của hạng được xét; có phẩm 
chất chính trị, đạo đức tốt; trong 3 năm liên tục tính đến thời gian đăng

5

- — s ^ w 
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ký xét được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; không trong thời gian 
thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật.

8
Thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch tương đương từ 5 năm (60 
tháng) trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), ừong đó thời gian giữ 
ngạch chuyên viên tối thiểu 3 năm (36 tháng) tính đến thời điểm xét.

15

Tổng điểm chuẩn 100

2.2. Điếm cộng
STT Tiêu chuẩn Điểm

1 Tiến sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp vói ngành, lĩnh vực công tác 
(Tiến sĩ chuyên ngành khác được tỉnh 4 điểm)

5

2 Thạc sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác 
(Thạc s ĩ chuyên ngành khác được tỉnh 3 điểm)

4

3 Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 (khung Châu Âu) trở 
lên theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15-02-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến 
sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07-5- 
2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn trong thời hạn 02 năm, do các 
cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí 
ngoại ngữ quốc tế cấp chứng chỉ (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công 
nhận).

2

4 Có bằng đại học thứ hai 2

5 Huân chương Lao động 5
6 Huy chương các loại 4,5
7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 4,5
8 Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh và tương đương 3,5
9 Chiến sĩ thi đua toàn quốc 4,5
10 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 4
11 Chiến sĩ thi đua cơ sở 3
12 Thời gian giữ chức danh chuyên viên hoặc tương đương từ 10 năm trở lên 4
13 Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ 

đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi ừở lên với nữ
4

Tổng điểm cộng 50



B. Đối với chức danh chuyên ngành lưu trữ  

Lưu trữ viên chính (hạng II) - Mã số: v.01.02.01 
1. Điểm chuẩn

STT Tiêu chuẩn Điểm

1
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn thư, lưu trữ (nếu tốt nghiệp đại 
học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng nghề nghiệp chuyên ngành lưu trữ) trở lên.

20

2
Bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính tri hoặc trung cấp lý luận chính trị 
- hành chính trở lên hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương 
đương trung cấp lý luận chính tri trở lên của cơ quan có thẩm quyền.

15

3

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 (hoặc tương 
đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông 
tư số 01 /2014/TT-B GDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 
hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu 
sử dụng tiếng dân tộc hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B (được cấp 
trước ngày 16-3-2014).

10

4

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 ngày 11-03- 
2014 và Thong tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 
21-6-2016 của Bộ GDĐT và Bộ TTTT quy định tổ chức thi và cấp 
chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin hoặc các vãn bằng, chứng 
chỉ khác được vận dụng thay thế theo quy định tại điểm b Khoản 2 
Điều 11 của Quy chế này.

10

5

Chủ trì, tham gia ít nhất 1 (một) đề tài, đề án nghiên cứu, công trình 
khoa học cấp bộ, ngành, tỉnh (hoặc chủ trì ít nhất 1 (một) đề tài, đề án 
nghiên cứu, công trình khoa học cấp cơ sở) được cấp có thẩm quyền 
nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu; hoặc là tác giả của ít nhất 3 (ba) 
bài báo khoa học được công bố ừên tạp chí chuyên ngành; hoặc có ít 
nhất 1 (một) sáng kiến được áp dụng có hiệu quả vào công tác lưu trữ 
được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc là thành viên ban nghiên 
cứu, ban soạn thảo xây dựng văn bản cấp bộ ữở lên (nghị quyết, quy 
định, chỉ thị, hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật) đã được ban hành.

15



6

Được cơ quan sử dụng viên chức đánh giá có đủ năng lực về trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu càu của hạng được xét; có phẩm 
chất chính trị, đạo đức tốt; trong 3 năm liên tục tính đến thời gian đăng 
ký xét được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; không trong thời gian 
thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật.

10

7
Thời gian công tác giữ chức danh lưu trữ viên (hạng III) tối thiểu đủ 
9 (chín) năm. Trong đó, đã tốt nghiệp đại học trước khi thi hoặc xét 
thăng hạng từ đủ 3 (ba) năm trở lên.

20

Tổng điểm chuẩn 100

2. Điểm cộng

STT Tiêu chuẩn Điểm

1
Tiến sĩ chuyên ngành văn thư, lưu trữ 
(Tiến sĩ chuyên ngành khác được tính 4 điểm)

5

2
Thạc sĩ chuyên ngành văn thư, lưu trữ 
(Thac sĩ chuyên ngành khác đươc tỉnh 3 điểm)

4

3 Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 (khung Châu Âu) trở 
lên theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15-02-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến 
sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07-5- 
2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn trong thời hạn 02 năm, do các 
cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí 
ngoại ngữ quốc tế cấp chúng chỉ {được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận).

2

4 Có bằng đại học thứ hai 2

5 Huân chương Lao động 5
6 Huy chương các loại 4,5
7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 4,5
8 Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh và tương đương 3,5
9 Chiến sĩ thi đua toàn quốc 4,5
10 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 4
11 Chiến sĩ thi đua cơ sờ 3

12
Thời gian giữ chức danh lưu trữ viên hoặc tương đương từ 12 năm 
trở lên

4



13
Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 
55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ

4

Tổng điểm cộng 50

c . Đối với chức danh thư viện viên 

Thư viện viên Hạng II -  Mã số: v.10.02.05
1. Điểm chuẩn

STT Tiêu chuẩn Điểm

1

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác 
có liên quan (nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có 
chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 
thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp) trở lên.

20

2

Bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận 
chính trị - hành chính trở lên hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận 
chính trị tương đương trung cấp lý luận chính trị trở lên của cơ quan 
có thẩm quyền.

15

3

Trình độ ngoại ngữ bậc 3 (Bl) theo quy định tại Thông tư 
số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 
Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B (được cấp trước ngày 
16-3-2014).

10

4

Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tín cơ bản 
theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTITT ngày 11-03-2014 và 
Thông tư liền tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngay 21-6-2016 của 
Bộ GDĐT và Bộ T iT l’ quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng 
công nghệ thông tin hoặc các văn bằng, chứng chỉ khác được vận dụng 
thay thế theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 11 của Quy chế này

10

5

Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thư viện viên hạng II 
hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên 
viên chính hoặc bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc bằng 
Cử nhân hành chính ữở lên; Trường họp đã có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, phải có thêm chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 
chính trị - xã hội.

10

16



6
Tham gia ít nhất 01 (một) đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp 
tỉnh, cấp bộ hoặc chủ trì 02 (hai) đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học 
cấp cơ sở đã được nghiệm thu vói kết quả đạt yêu cầu trở lên.

15

7 Được cơ quan sử dụng viên chức đánh giá có đủ năng lực về trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của ngạch dự thi; có phẩm 
chất chính trị, đạo đức tốt; trong 3 năm liên tục tính đến thời gian đăng 
ký dự thi được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; không trong thời 
gian thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật.

5

8
Thời gian công tác giữ chức danh thư viện viên (hạng HI) hoặc tương 
đương tối thiểu đủ 9 (chín) năm, trong đó, thời gian gần nhất giữ chức 
danh thư viện viên (hạng in) tối thiểu đủ 02 (hai) năm.

15

Tổng điểm chuẩn 100

2. Điểm cộng

STT Tiêu chuẩn Đỉểm

1
Tiến sĩ chuyên ngành thư viện
(Tiến sĩ chuyên ngành khác được tỉnh 4 điểm) 5

2
Thạc sĩ chuyên ngành thư viện
(Thạc sĩ chuyên ngành khác được tính 3 điểm) 4

3 Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 (khung Châu Âu) trở 
lên theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15-02-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến 
sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07-5- 
2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn trong thời hạn 02 năm, do các 
cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí 
ngoại ngữ quốc tế cấp chứng chỉ (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công 
nhận).

2

4 Có bằng đại học thứ hai 2
5 Huân chương Lao động 5
6 Huy chương các loại 4,5
7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 4,5
8 Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh và tương đương 3,5

17



9 Chiến sĩ thi đua toàn quốc 4,5
10 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 4

11 Chiến sĩ thi đua cơ sở 3

12
Thời gian giữ chức danh thư viện viên hoặc tương đương từ 12 năm 
trở lên 4

13
Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 
55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ 4

Tổng điểm cộng 50

Ghi chú: Thành tích khen thưởng tại phần điểm cộng (50 điểm) của viên 
chức được tính trong thời gian giữ chức danh (ngạch) hiện hưởng; mỗi danh hiệu 
khen thưởng chỉ được tính cộng điểm 1 lần. ỹ y



BAN CHẮP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC ----------------------------------------

*

QUY CHÉ
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên, 

nghiên cứu viên trong cơ quan, đơn yị sự nghiệp của Đảng, 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

(Ban hành kềm theo Quyết định sổ 1696-QĐ/BTCTWngày 29-5-2017
của Ban Tổ chức Trung ương)

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng dự xét thăng hạng
1. Phạm vi
Các viện nghiên cứu; trường đại học (học viện); cao đẳng thuộc cơ quan 

Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các trường chính ữị 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương; các trung tâm bồi dưỡng 
chính ữị thuộc quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

2. Đối tượng dự xét thăng hạng
a) Chức danh Giảng viên chính (hạng II)

Viên chức hiện giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) đang 
công tác giảng dạy tại Điểm 1 Điều này, có đủ các điều kiện dự xét thăng hạng 
theo quy định.

b) Chức danh Giảng viên cao cấp (hạng I)

Viên chức hiện giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) 
đang công tác giảng dạy tại các Trường đại học, cao đẳng, Học viện của 
Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các trường chính 
trị tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương và (tương đương)(1) có đủ điều kiện 
dự xét thăng hạng theo quy định.

c) Chức danh Nghiên cứu viên chính (hạng II)

Viên chức hiện giữ chức danh nghề nghiệp Nghiên cứu viên (hạng III) 
đang công tác, nghiên cứu khoa học ở các Viện nghiên cứu (học viện), Trung

1 Giảng viên thuộc các Trung tâm của Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương.



tâm nghiên cứu của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
tò cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

d) Chức danh Nghiến cứu viên cao cấp (hạng I)

Viên chức hiện giữ chức danh nghề nghiệp Nghiên cứu viên chính (hạng 
II) đang công tác nghiên cứu khoa học tại các Viện nghiên cứu, Trung tâm 
nghiên cứu thuộc các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các Nghiên cứu viên hạng II 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương néu có đủ điều kiện và vị ữí việc 
làm của chức danh viên chức hạng I.

e) Những công chức (người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu 
theo quy đinh tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, ngày 25/01/2010 của Chính 
phủ) đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính ừị - xã hội có đủ tiêu chuẩn và vị trí của 
chức danh nghề nghiệp hạng trên (liền kề) thì được tham dự xét thăng hạng.

Điều 2. Nguyên tắc xét thăng hạng
1. Việc xét thăng hạng phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thể 

hiện tính công bằng, khách quan, công tâm đáp ứng được yêu cầu của việc xây 
dựng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên trong hệ thống Đảng, Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong gíaí đoạn mói.

2. Các viên chức dự xét thăng hạng phải đạt đủ sổ điểm chuẩn theo quy 
đinh tại Quy chế này hoặc điểm chuẩn và điểm quy đổi theo đặc thù.

3. Viên chức dự xét thăng hạng và được thăng hạng khi cơ quan, đơn vị 
có nhu cầu vị ừí, chức danh dự xét.

Điều 3. Cách tính điểm
1. Trên cơ sở các tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh trong hướng dẫn 

dự xét thăng hạng được tính ra điểm chuẩn của từng tiêu chí (có quy định tại 
phụ lục kèm theo).

2. Tổng điểm chuẩn của các tiêu chí là: 100 điểm.
3. Vỉên chức đạt một số tiêu chuẩn khác sẽ được tính điểm cộng, tổng 

điểm cộng là: 50 điểm.
Điều 4. Xác định viên chức đạt tiêu chuẩn xét thăng hạng

1. Viên chức đạt tiêu chuẩn xét thăng hạng là người được Hội đồng xét 
thăng hạng xác định có tổng điểm chuẩn đạt 100 điểm và có tổng điểm cộng 
cao hơn (lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ).
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2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm bằng nhau ở chỉ 
tiêu cuối cùng, thì xác định người được xét theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

- Thương binh;

- Người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;
- Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền 

núi, đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dự xét thăng hạng là nữ;

- Người có tuổi đời cao hơn và quá trình công tác lâu năm hơn.

3. Trường hợp vẫn không xác định được viên chức thăng hạng theo thứ 
tự ưu tiên trên đây thì Hội đồng xét thăng hạng có ữách nhiệm tham mưu ừình 
Thủ trưởng cơ quan, đon vị trực thuộc Trung ương xem xét quyết định bổ 
nhiệm viên chức nào được thăng hạng (viên chức từ hạng II trở xuống) và gửi 
danh sách viên chức hạng I được lựa chọn về Ban Tổ chức Trung ương để bổ 
nhiệm theo thẩm quyền.

Chương II 

QUY TRÌNH XÉT THĂNG HẠNG 

Điều 5. Thời gian tiến hành xét thăng hạng viên chửc
Căn cứ Quy chế này, hàng năm (vào quý I)(2) cơ quan, đơn vị, địa phương 

được phân cấp thông báo kế hoạch xét thăng hạng viên chức đến từng viên 
chức thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở kế hoạch xét thăng hạng, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập Hội đồng xét thăng hạng theo quy 
đinh tại Điều 6 dưới đây và tiến hành xét hồ sơ của viên chức thuộc phạm vi 
quản lý. Ket quả đạt được (theo nguyên tắc đa số) Hội đồng có trách nhiệm báo 
cáo về lãnh đạo cơ quan, đơn vị để xem xét bổ nhiệm chức danh theo phân cấp 
hoặc gửi về Hội đồng xét thăng hạng Trung ương theo quy định tại Điều 11

1 Theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV, ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề 
nghiệp đối với viên chức.
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của Quy chế này.

Điều 6. Hội đồng xét thăng hạng^
Theo quy định, thành viên Hội đồng là những người đại diện của cơ quan, 

đơn vị (hoặc các cơ quan) có phẩm chất và trình độ chuyên môn tiến hành thành 
lập Hội đồng như sau:

1. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu 
cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 
29/2012/NĐ-CP thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, gồm Chủ tịch 
Hội đồng và các ủy viên Hội đồng, ứong đó có 01 ủy viên kiêm thư ký Hội 
đồng là lãnh đạo Vụ (lãnh đạo Ban) tổ chức.

2. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp làm việc theo nguyên 
tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định 
tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

3. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được sử dụng con 
dấu, tài khoản của cơ quan cỏ người đứng đầu Hội đồng xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 
quy đinh tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

4. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo Quy chế xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

5. Hội đồng chỉ xem xét đối với viên chức (giảng viên, nghiên cứu viên) 
được Hội đồng sơ tuyển (Hội đồng cơ sở) đề nghị.

Điều 7. Các bộ phận giúp việc Hội đồng
Giúp việc Hội đồng có các bộ phận được áp dụng theo Điều 12, 13 Thông 

tư số 12/2012/TT-BNV, ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ, ứong đó Ban Chấm thỉ 
viết thay bằng Ban Chấm điểm qua hồ sơ của viên chức dự xét thăng hạng.

1. Tiêu chuẩn thành viên Ban Chấm điểm

a) Thành viên Ban Chấm điểm là những người có phẩm chất đạo đức 
trong sáng, có uy tín ữong đội ngũ viên chức của cơ quan, đơn vị và của Ngành, 
lĩnh vực (tùy theo cấp độ Hội đồng).

b) Ban Chấm điểm hạng nào thì Thành viên phải là công chức, viên chức 
hạng đó ữở lên {Vỉ dụ: Ban Chấm điểm Viên chức hạng II, thì thành viên Ban 
Chấm điểm phải là hạng II frở lên). Trường hợp cơ quan, đơn vị không đủ số 
người theo yếu cầu, thì Hội đồng xét thăng hạng báo cáo với lãnh đạo cơ quan, 
đơn vị xem xét mời thêm thành viên Ban Chấm điểm bên ngoài cơ quan, đơn vị 
có trình độ chuyên môn và phẩm chất đáp ứng được yêu cầu theo quy định, số
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lượng cụ thể do Hội đồng xem xét trình Thủ trưởng cơ quan, đon vị xem xét 
quyết định.

2. Quyền hạn, trách nhiệm Ban Chấm điểm

a) Ban Chấm điểm có trách nhiệm căn cứ quy định về điểm chuẩn, điểm 
cộng của Quy chế này, đối chiếu với từng hồ sơ viên chức dự xét thăng hạng 
để chấm điểm. Thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

b) Ban Chấm điểm có trách nhiệm tổng họp điểm của từng viên chức từ 
cao xuống thấp theo danh sách cơ quan, đơn vị và gửi báo cáo về Hội đồng xét 
thăng hạng xem xét quyết định.

c) Trường hợp Hội đồng xét thăng hạng ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp của 
Trung ương hoặc địa phương cổ tính đặc thù muốn quy đổi “điểm chuẩn” sang 
1 (một) số “điểm cộng” phải có văn bản thỏa thuận với Ban Tổ chức Trung 
ương trước khi tổ chức xét thăng hạng.

d) Ban Chấm điểm tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 8. Trách nhiệm của Hội đồng sơ tuyển, Hội đồng cơ sở
1. Thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng sơ tuyển
a) Hội đồng sơ tuyển do các cơ quan đảng, Mặt ứận Tổ quốc, các tổ chức 

chính ừị - xã hội ở Trung ương và các cấp ủy trực thuộc Trung ương thành lập.

b) Thành phần, cơ cấu như Hội đồng xét thăng hạng và có thẩm quyền xét 
thăng hạng từ viên chức chính (viên chức hạng II) ừở xuống.

c) Hội đồng sơ tuyển có ữách nhiệm thẩm định hồ sơ viên chức do các 
Hội đồng cơ sở thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị, cấp ủy trực thuộc Trung ương 
quản lý theo đúng quy định của Luật Viên chức và Quy chế này.

2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng cơ sở

a) Hội đồng cơ sở do cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan Đảng, Mặt 
ữận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cấp ủy thành lập. Hội đồng cơ 
sở có từ 03 - 05 người gồm: Người đứng đầu (hoặc đại diện của người đứng 
đầu); đại diện Công đoàn; đại diện Tổ chức và người đứng đầu về chuyên môn 
(nếu cần thiết), ừong đó người đại diện Tổ chức giữ vị trí Thường trực kiêm 
Thư ký.

b) Hội đồng cơ sở hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Căn cứ 
nhu cầu vị ữí việc làm của đon vị được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc chỉ tiêu 
do Ban Tổ chức Trung ương phân bổ và các tiêu chuẩn của từng viên chức thuộc 
quyền có nhu cầu dự xét thăng hạng để xem xét, bình chọn bằng hình thức bỏ 
phiếu kín. Ket quả các viên chức đủ điều kiện được gửi về Hội đồng sơ tuyển
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(kèm theo công văn và biên bản bình chọn của Hội đồng cơ sở).

Điều 9. Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng
Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của từng viên chức được thống nhất thực 

hiện theo quy định của Chính phủ (Thông tư số 12/2012/TT-BNV, ngày 18-12- 
2012), gồm:

- Đơn đăng ký dự xét thăng hạng;

- Bản sơ yếu lý lịch của viên chức có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc 
sừ dụng viên chức;

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức, 
trong đó nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân loại viên chức hằng năm của 3 năm 
gần nhất;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của hạng đăng ký xét 
(được chứng thực);

- Quyết định bổ nhiệm hạng (ngạch) viên chức hiện tại;

- Quyết định lương hiện hưởng của hai bậc lương gần nhất;

- Bản sao các Quyết định thành lập tổ nghiên cứu, biên soạn...; biên bản 
nghiệm thu đề án, đề tài của cơ quan có thẩm quyền.

(Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức đựng ừong bì riêng).

Điều 10. Kết quả xét thăng hạng viên chức

1. Két quả xét thăng hạng viên chức sẽ được thông báo trên mạng nội bộ, 
thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến xét thăng hạng viên chức 
trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả ữên mạng.

2. Kết quả xét thăng hạng viên chức sau khi đã giải quyết xong khiếu nại, 
tố cáo (nếu có) sẽ được gửi về Hội đồng các cấp để phê duyệt và thông báo kết 
quả.

Điều 11. Thẩm quyền bổ nhiệm chửc danh nghề nghiệp viên chức
Căn cứ quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của 

Chính phủ, Thong tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ và 
quy chế này, việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện 
như sau:

1. Đối với viên chức được thăng hạng II, sau khi có kết quả của Hội đồng 
xét thăng hạng, các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính ữị - xã hội ở Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương ra 
quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức và xếp lương theo 
quy định.



2. Đối với viên chức được thăng hạng I, Hội đồng xét thăng hạng có trách 
nhiệm tổng hợp viên chức đủ điều kiện gửi về Ban Tổ chức Trung ương ra 
quyết định bổ nhiệm.

Điều 12. Vận dụng tính điểm một số tiêu chí xét thăng hạng

1. v ề  tiêu chuẩn lý luận chính trị
a) Người dự xét thăng hạng viên chức cao cấp (hạng I) phải có bằng tốt 

nghiệp cao cấp lý luận chính trị (cử nhân chính trị) hoặc có giấy xác nhận tương 
đương trình độ cao cấp lý luận chính trị(3).

b) Người dự xét thăng hạng viên chức chính (hạng II) phải có bằng tốt 
nghiệp trung cấp lý luận chính ữị hoặc có giấy xác nhận tương đương ữình độ 
trung cấp lý luận chính ữị(3).

c) Trường họp người dự xét thăng hạng làm công tác đảng, đoàn thể 
chuyên trách, chỉ có 01 (một) bằng cử nhân chính trị do hệ thống Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp, được vận dụng là bằng chuyên môn và đủ 
tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị để dự xét thăng hạng viên chức chính 
(hạng II).

2. v ề  tiêu chuẩn ngoại ngữ và tin học
a) Tiêu chuẩn ngoại ngữ

- Trường hợp người dự xét thăng hạng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo 
yêu cầu tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-01-2014 của Bọ Giáo 
dục và đào tạo, thì được vận dụng chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, trình độ c  
(như trước ngày Thông tư ừên có hiệu lực(4).) để tham dự dự xét thăng hạng 
tương ưng với viên chức chính (hạng II) và viên chức cao cấp (hạng I).

- Viên chức có bằng thạc sĩ tính từ ngày 15-4-2011 trở lại đây(5); có Bằng 
tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ chuyên 
ngành được vận dụng đủ tiêu chuẩn về ngoại ngữ để dự xét thăng hạng viên 
chức chính (hạng II).

- Viên chức có bằng tiến sĩ tính từ ngày 22-6-2009 trở lại đây(5) hoặc có 
bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài được vận dụng đủ tiêu chuẩn về 
ngoại ngữ để dự xét thăng hạng viên chức cao cấp (hạng I).

b) Tiêu chuẩn tin học

3 Theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư .
4 Áp dụng theo Thông báo số 710-TB/BTCTW ngày 14-7-2015 của Ban Tổ chức Trung ương.
5Theo quy định tại Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc 
sĩ, tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15/02/2012, trước khi bảo vệ luận án có chứng chỉ ừình độ 
ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo khung Châu Âu trờ lên.
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Trường họp người dự xét chưa đáp ứng được tiêu chuẩn tin học theo 
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-3-2014 và Thông tư liên tịch số 
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21-6-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng 
dụng công nghệ thông tin thì được vận dụng chứng chỉ tin học văn phòng tương 
ứng với các chức danh đã được cấp ừước ngày Thông tư trên có hiệu lực để dự 
xét thăng hạng(ố).

3. v ề  chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu viên các hạng(7)
a) Chức danh dự xét viên chức cao cấp (hạng 1): Có thể được vận dụng 

thay thế bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên 
viên cao cấp hoặc Bằng Cao cấp lý luận chính ừị - hành chính hoặc Bằng Cử 
nhân hành chính trở lên.

b) Chức danh dự xét viên chức chính (hạng II): Có thể được vận dụng 
thay thế bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên 
viên chính hoặc Bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc bằng Cử nhân 
hành chính ữở lên.

c) Trường họp viên chức có chứng chỉ quản lý nhà nước thấp hơn 1 (một) 
bậc của ngạch dự xét thì phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 
đảng hoặc chứng bồi dưỡng công tác Mặt ừận, hoặc các đoàn thể.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ TÔ CHỨC TH ựC  HIỆN

Điều 13. Hàng năm, các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung 
ương và cấp ủy trực thuộc Trung ương lập danh sách viên chức đù điều kiện, 
tiêu chuẩn theo vị ừí, chức danh chuyên môn nghiệp vụ về Hội đồng sơ tuyển 
(Hội đồng cơ sở) để tổng hợp số lượng viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

1. Đối với chức danh Giảng viên, Nghiên cứu viên hạng I, Ban Tổ chức 
Trung ương ủy quyền cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm đầu 
mối chủ trì tổ chức xét thăng hạng theo quy định tại quy chế này và Nghị định số 
29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chưửi phủ, Thông tư số 12/2012/TT-BNV 
ngày 18-12-2012 cua Bộ Nội vụ.

2. Sau khi hoàn thành các quy trình xét thăng hạng viên chức các hạng, 
các Hội đồng (bao gồm cả Hội đồng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chỉ Minh)

6 Áp dụng theo Thông báo số 710-TB/BTCTW ngày 14-7-2015 của Ban Tổ chức Trung ương.
7 Các tiêu chuẩn này mới quy định, chưa cỏ các tổ chức, đơn vị đào tạo, cấp chứng chỉ, nên được vận dụng.

8



có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Trung ương. Căn cứ kết 
quả đạt được, Ban Tổ chức Trung ương ra quyết định bổ nhiệm chức danh viên 
chức cao cấp (lần đầu) đối với từng viên chức.

Quy định này được thực hiện thống nhất trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp 
của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính ữị - xã hội ở Trung ương và 
cấp ủy ữực thuộc Trung ương.

Thủ trưởng, Trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận 
Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy trực thuộc Trung ương có 
ữách nhiệm triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
thực hiện xét thăng hạng viên chức theo Quy chế này.

Điều 14. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các 
đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để xem xét bổ sung, sửa đổi cho 
phù hợp.fy

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
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PHỤ LỤC
CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC

I. Đối vói chức danh viên chức giảng dạy
1. Giảng viên cao cấp (hạng I) - Mã số: v.07.01.01

1.1. Điểm chuẩn

STT Tiêu chuẩn Điểm

1 Bằng Tiến sĩ phù họp với vị trí việc làm, chuyên môn giảng dạy. 15

2 Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị (hoặc cao cấp lý luận chính trị- 
hành chính).

10

3 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên (hoặc chứng chỉ 
phương pháp giảng dạy hiện đại).

5

4 Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp (hạng I) 5

5 Trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- 
BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đối với giảng viên 
ngoại ngữ thi trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 4 (B2) theo quy 
định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (sau đây gọi tắt là Thông tư sổ 
01/2014/TT-BGDĐT).

5

6 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 ngày 11 tháng 03 năm 
2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng 
công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Thông tư sổ 03/2014/TT-BTTTT).

5

7 Chủ trì thực hiện ít nhất 02 (hai) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 
hoặc 01 (một) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn đã nghiệm thu với 
kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.

10

8 Hướng dẫn ít nhất 02 (hai) học viên đã bảo vệ thành công luận vãn thạc 
sĩ hoặc hướng dẫn chính ít nhất 01 (một) nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành 
công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn phụ ít nhất 02 (hai) nghiên cứu sinh 
đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Đối với giảng viên không tham gia 
hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ thì số lượng đề tài nghiên cứu 
khoa học đã được nghiệm thu phải gấp hai lần số lượng đề tài mục 7, 
điểm 1.1, phần I, phụ lục này.

10
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9 Chủ trì biên soạn ít nhất 02 (hai) sách phục vụ đào tạo được sử dụng trong 
giảng dạy, đào tạo.

10

10 Có ít nhất 06 (sáu) bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí 
khoa học; báo cáo khoa hoc tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế...

10

11 Thời gian giữ chức danh giảng viên chính (hạng II) hoặc tương tương tối 
thiểu là 06 (sáu) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giảng 
viên chính (hạng II) tối thiểu là 02 (hai) năm.

10

12 Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục 
gần nhất tính đến thời điểm dự xét tuyển; có phẩm chất đạo đức nghề 
nghiệp; không trong thời gian kỷ luật hoặc đang trong thời gian cơ quan, 
đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

5

Tổng điểm chuẩn 100

1.2. Điểm cộng

STT Tiêu chuẩn Điểm

1 Huân chương Lao động 4

2 Huy chương (Kỷ niệm chương) vì sự nghiệp giáo dục 4

3 Danh hiệu vinh dự Nhà nước 4

4 Giải thưởng Hồ Chí Minh 5

5 Giải thưởng Nhà nước 4

6 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 4

7 Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh 3.5

8 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 3.5

9 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2.5

10 Bằng khen, giấy khen Giảng viên dạy giỏi tại hội giảng cấp trường frở 
lên

3

11 Thời gian giữ chức danh giảng viên chính hoặc tương đương từ 10 năm 
trở lên

4

12 Viên chức tính đến ngày 31/12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 
tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ

3.5

13 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể thuộc lĩnh vực 
công tác của viên chức.
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14 Có thời gian đi giảng dạy tại các địa phương từ 01 (một) năm trở lên 2

Tổng điểm cộng 50

2. Giảng viên chính (hạng II) - Mã số: v.07.01.02 

2.1. Điểm chuẩn

STT Tiêu chuẩn Điểm

1 Bằng Thạc sĩ trở lên phù họp với vị trí việc làm, chuyên môn giảng dạy 15

2 Bằng tốt nghiệp trung cấp chính trị trở lên hoặc trung cấp lý luận chính 
trị - hành chính.

10

3 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên (hoặc chứng chỉ 
phương pháp giảng dạy hiện đại).

5

4 Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II) 5

5 Trinh độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01 /2014/TT- 
BGDĐT. Đối với giảng viên ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải 
đạt bậc 3 (Bl) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

5

6 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.

5

7 Chủ trì thực hiện ít nhất 01 (một) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 
hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu ữở lên.

15

8 Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo 
được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo

15

9 Có ít nhất 03 (ba) bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí 
chuyên ngành

10

10 Thời gian giữ chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương tương tối thiểu 
là 09 (chín) năm đối với người có bằng thạc sĩ, 06 (sáu) năm đối với 
người có bằng tiến sĩ; trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giảng 
viên (hạng III) tối thiểu là 02 (hai) năm.

10

11 Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục 
gàn nhất tính đến thời điểm dự xét tuyển; có phẩm chất đạo đức nghề 
nghiệp; không ừong thời gian kỷ luật hoặc đang trong thời gian cơ quan, 
đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

5

Tổng điểm chuẩn 100
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2.2. Điểm cộng

STT Tiêu chuẩn Điểm

1. Bằng Tiến sĩ phù họp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy 4

2. Huân chương Lao động 4

3. Huy chương (Kỷ niệm chương) vì sự nghiệp giáo dục 4

4. Danh hiệu vinh dự Nhà nước 4

5. Giải thưởng Hồ Chí Minh 5

6. Giải thưởng Nhà nước 4

7. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 4

8. Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh 3.5

9. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 3.5

10. Chiến sĩ thi đua cơ sở 2.5

11. Bằng khen, giấy khen Giảng viên dạy giỏi tại hội giảng cấp trường trở lên. 2

12. Thời gian giữ chức danh giảng viên hoặc tương đương từ 12 năm trở lên 3

13.
Vỉên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 
tuổi trở lên đối vói nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ. 3.5

14. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể thuộc lĩnh vực 
công tác của viên chức. 3

Tổng điểm cộng 50

n . Đối với chức danh nghiên cứu khoa học

1. Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) -  Mã số: v.05.01.01

1.1. Điểm chuẩn

STT Tiêu chuẩn Điểm

1. Bằng Tiến sĩ phù hợp với chuyên ngành nghiên cứu 15

2. Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị (hoặc cao cấp lý luận chính 
trị - hành chính) 10



3. Trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 
Ol/2014/TT-BGDĐT. 5

4. 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. 5

5. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) 5

6. Chủ trì hoặc tham gia ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
quốc gia (hoặc chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
bộ, cấp tỉnh) được nghiệm thu ở mức đạt ừở lên

15

7. Tham gia ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh 
được nghiệm thu ở mức đạt trở lên hoặc là (đồng) tác giả hoặc (đồng) 
chủ biên của ít nhất 01 sách chuyên khảo.

15

8. Tác giả của ít nhất 01 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế có 
mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) hoặc ít nhất 
06 bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

15

9. Thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên chính (hạng II) hoặc tương 
đương tối thiểu là 6 (sáu) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức 
danh nghiên cứu viên chính (hạng II) tối thiểu là 2 (hai) năm.

10

10. Hoàn thành tốt nhiệm vụ ừở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục 
gần nhất tính đến thời điểm dự xét tuyển; có phẩm chất đạo đức nghề 
nghiệp; không ừong thời gian kỷ luật hoặc đang trong thời gian cơ 
quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

5

Tổng điểm chuẩn 100

1.2. Điểm cộng

STT Tiêu chuẩn Điểm

1. Huân chương Lao động 5

2. Huy chương (Kỷ niệm chương) vì sự nghiệp khoa học 4

3. Danh hiệu vinh dự Nhà nước 4

4. Giải thưởng Hồ Chí Minh 5

5. Giải thưởng Nhà nước 4

6. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 4

7. Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh 4
14



8. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 4

9. Chiến sĩ thi đua cơ sở 3

10. Thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên chính hoặc tương đương từ 
10 năm trở lên 5

11. Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 
55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ 4

12. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể thuộc lĩnh vực 
công tác của viên chức. 4

Tổng điểm cộng 50

2. Nghiên cửu viên chính (hạng II) -  Mã số: v.05.01.02

2.1.Điểm chuẩn

STT Tiêu chuẩn Điểm

1. Bằng Thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên ngành nghiên cứu 15

2. Bằng tốt nghiệp trung cấp chính trị trở lên hoặc trung cấp lý luận chính 
trị - hành chính. 10

3. Có trình đô ngoai ngữ bâc 3 (Bl) theo quy đinh tai Thông tư số 
Ol/2014/TT-BGDĐT. 5

4. Có trình độ tin học đạt chuân kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 
bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. 5

5. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên chính (hạng II) 5

6. Chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh 
(hoặc chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở) 
được nghiệm thu ở mức đạt ừở lên

15

7. Tham gia ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh 
được nghiệm thu ở mức đạt ừở lên hoặc tham gia nhóm tác giả của ít 
nhất 01 sách chuyên khảo

15

8. Là tác giả của ít nhất 03 bài báo khoa học công bố ữên tạp chí chuyên 
ngành trong nước 15

9. Thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) hoặc tương đương 
tối thiểu là 9 (chúi) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh 
nghiên cứu viên (hạng III) tối thiểu là 2 (hai) năm

10

15



10. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục 
gần nhất tính đến thời điểm dự xét tuyển; có phẩm chất đạo đức nghề 
nghiệp; không trong thời gian kỷ luật hoặc đang trong thời gian cơ 
quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

5

Tổng điểm chuẩn 100

2.2. Điểm cộng

STT Tiêu chuẩn Điểm

1. Bằng Tiến sỹ phù hợp với chuyên ngành nghiên cứu 4

2. Huân chương Lao động 4

3. Huy chương (Kỷ niệm chương) vì sự nghiệp khoa học 4

4. Danh hiệu vinh dự Nhà nước 4

5. Giải thưởng Hồ Chí Minh 5

6. Giải thưởng Nhà nước 4

7. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 4

8. Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh 3.5

9. Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 3.5

10. Chiến sỹ thi đua cơ sở 2.5

11. Thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên hoặc tương đương từ 12 năm 
trở lên

4

12. Viên chức tính đến ngày 31/12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 
tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ

3.5

13. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể thuộc lĩnh vực 
công tác của viên chức.

4

Tổng điểm cộng 50

Ghi chú: Thành tích khen thưởng tại phần điểm cộng (50 điểm) của viên 
chức được tính ừong thời gian giữ chức danh (ngạch) hiện hưởng; mỗi danh hiệu 
khen thưởng chỉ được tính cộng điểm 1 l ầ n .^



6
Tham gia ít nhất 01 (một) đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp 
tỉnh, cấp bộ hoặc chủ ữì 02 (hai) đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học 
cấp cơ sở đã đươc nghiêm thu vói kết quả đạt yêu cầu ừở lên.

15

7 Được cơ quan sử dụng viên chức đánh giá có đủ năng lực về trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của ngạch dự thi; có phẩm 
chất chính trị, đạo đức tốt; trong 3 năm liên tục tính đến thời gian đăng 
ký dự thi được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; không trong thời 
gian thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật.

5

8
Thòi gian công tác giữ chức danh thư viện viên (hạng III) hoặc tương 
đương tối thiểu đủ 9 (chúi) năm, ừong đó, thòi gian gần nhất giữ chức 
danh thư viện viên (hạng in) tối thiểu đủ 02 (hai) năm.

15

Tổng điểm chuẩn 100

2. Điểm cộng

STT Tiêu chuẩn Điểm

1
Tiến sĩ chuyên ngành thư viện
(Tiến sĩ chuyên ngành khác được tỉnh 4 điểm) 5

2
Thạc sĩ chuyên ngành thư viện
(Thạc s ĩ chuyên ngành khác được tính 3 điểm) 4

3 Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B 1 (khung Châu Âu) trở 
lên theo quy định tại Phụ lục in  ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15-02-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến 
sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07-5- 
2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn trong thời hạn 02 năm, do các 
cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí 
ngoại ngữ quốc tế cấp chứng chỉ (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công 
nhận).

2

4 Có bằng đại học thứ hai 2
5 Huân chương Lao động 5
6 Huy chương các loại 4,5
7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 4,5
8 Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh và tương đương 3,5
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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC ’

*

QƯY CHÉ
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phóng viên, 

biên tập viên trong cơ quan đơn vị sự nghiệp của Đảng,
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 1696-QĐ/BTCTW ngày 29-5-2017
của Ban Tổ chức Trung ương)

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng dự xét thăng hạng
1. Phạm vi
Các cơ quan, đơn vị làm báo chí, tạp chí, xuất bản thuộc cơ quan Đảng, 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa 
phương.

2. Đối tượng dự xét thăng hạng
a) Chức danh Phóng viên chính (hạng II)

Viên chức hiện giữ chức danh nghề nghiệp Phóng viên (hạng III) đang 
công tác tại các cơ quan, đơn vị làm báo chí, tạp chí của Đảng, Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương.

b) Chức danh Phóng viên cao cấp (hạng I)

- Viên chức hiện giữ chức danh nghề nghiệp Phóng viên hạng n , đang 
công tác tại các cơ quan báo chí, tạp chí của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính ữị - xã hội ở Trung ương;

- Viên chức hiện giữ chức danh nghề nghiệp các Phóng viên hạng II 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(1) đủ điều kiện và có vị trí việc 
làm của chức danh viên chức hạng I.

c) Chức danh Biên tập viên chính (hạng II)

1 Phóng viên thuộc báo tỉnh, thành phố dự xét thăng hạng I, phải được cơ quan cỏ thẩm quyền xác định có vị trí việc 
làm trong đơn vị (báo chí, tạp chí, xuất bàn..).



Viên chức hiện giữ chức danh Biên tập viên hạng III đang công tác tại 
Điểm 1 của Điều này, nếu có đủ điều kiện.

d) Chức danh Biên tập viên cao cấp (hạng I)

Viên chức hiện giữ chức danh nghề nghiệp Biên tập viên chính (hạng 
II) đang công tác tại các cơ quan báo chí, tạp chí, xuất bản của Đảng, Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các Biên tập viên 
hạng II thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nếu có đủ điều kiện và 
vị trí việc làm của chức danh viên chức hạng I.

e) Những công chức (người đứng đầu hoặc người đứng đầu và cấp phó 
của người đứng đầu theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, ngày 
25/01/2010 của Chính phủ) đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị 
sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có đủ 
tiêu chuẩn và vị trí của chức danh nghề nghiệp hạng ứên (liền kề) thì được 
tham dự xét thăng hạng.

Điều 2. Nguyên tắc xét thăng hạng
1. Vỉệc xét thăng hạng phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thể hiện 

tính công bằng, khách quan, công tâm đáp ứng được yêu cầu của việc xây dựng 
đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong cơ quan báo chí, xuất bản của Đảng, Mặt 
ừận Tổ quốc và các tổ chức chính ừị - xã hội trong giai đoạn mới.

2. Viên chức dự xét thăng hạng phải đạt đủ số điểm chuẩn theo quy định 
tại Quy chế này hoặc điểm chuẩn và điểm quy đỏi theo đặc thù.

3. Viên chức dự xét thăng hạng và được thăng hạng khi cơ quan, đơn vị 
có nhu cầu vị trí, chức danh dự xét.

Điều 3. Cách tính điểm
1. Trên cơ sở các tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh trong hướng dẫn 

dự xét thăng hạng được tính ra điểm chuẩn của từng tiêu chí (có quy định tại 
phụ lục kèm theo).

2. Tổng điểm chuẩn của các tiêu chí là: 100 điểm.

3. Viên chức đạt một số tiêu chuẩn khác sẽ được tính điểm cộng, tổng 
điểm cộng là: 50 điểm.

Điều 4. Xác định viên chức đạt tiêu chuẩn xét thăng hạng

1. Vỉên chức đạt tiêu chuẩn xét thăng hạng là người được Hội đồng xét 
thăng hạng xác định có tổng điểm chuẩn đạt 100 điểm và có tổng điểm cộng 
cao hơn (lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ).
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2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm bằng nhau ở chỉ 
tiêu cuối cùng, thì xác định người được xét theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

- Thương binh;

- Người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;
- Con thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;

- Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền 
núi, đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dự xét thăng hạng là nữ;

- Người có tuổi đời cao hơn và quá trình công tác lâu năm hơn.

3. Trường họp vẫn không xác định được viên chức thăng hạng theo thứ 
tự ưu tiên trên đây thì Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm tham mưu trình 
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương xem xét quyết định bổ 
nhiệm viên chức nào được thăng hạng (viên chức từ hạng II trở xuống) và gửi 
danh sách viên chức hạng I được lựa chọn về Ban Tổ chức Trung ương để bổ 
nhiệm theo thẩm quyền.

Chương II 

QUY TRÌNH XÉT THĂNG HẠNG 

Điều 5. Thời gian tiến hành xét thăng hạng viên chức
Căn cứ Quy ché này, hàng năm (vào quý I)(2) cơ quan, đơn vị, địa 

phương được phân cấp thông báo kế hoạch xét thăng hạng viên chức đến tòng 
viên chức thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở kế hoạch xét thăng hạng, Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập Hội đồng xét thăng hạng 
theo quy định tại Điều 6 dưới đây và tiến hành xét hồ sơ của viên chức thuộc 
phạm vi quản lý. Ket quả đạt được (theo nguyên tắc đa số); Hội đồng có trách 
nhiệm báo cáo về lãnh đạo cơ quan, đơn vị để xem xét bổ nhiệm chức danh 
theo phân cấp hoặc gửi về Hội đồng xét nâng ngạch Trung ương theo quy 
định tại Điều 11 của Quy chế này.

2 Theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV, ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề 
nghiệp đối vói viên chức.



Điều 6. Hội đồng xét thăng hạng(2)

Theo quy định, thành viên Hội đồng là những người đại diện của cơ 
quan, đơn vị (hoặc các cơ quan) có phẩm chất và trình độ chuyên môn tiến 
hành thành lập Hội đồng như sau:

1. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu 
cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 
29/2012/NĐ-CP thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, gồm Chủ tịch 
Hội đồng và các ủy viên Hội đồng, trong đó có 01 ủy viên kiêm thư ký Hội 
đồng là lãnh đạo Vụ (lãnh đạo Ban) tổ chức.

2. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp làm việc theo nguyên 
tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy 
định tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

3. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được sử dụng con 
dấu, tài khoản của cơ quan có người đứng đầu Hội đồng xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 
quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

4. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo Quy chế xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

5. Hội đồng chỉ xem xét đối với các Viên chức (phóng viên, biên tập 
viên) được Hội đồng sơ tuyển (Hội đồng cơ sở) đề nghị.

Điều 7. Các bộ phận giúp việc Hội đồng

Giúp việc Hội đồng có các bộ phận được áp dụng theo Điều 12,13 Thông 
tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ, trong đó Ban Chấm 
thi viết được thay bằng Ban Chấm điểm qua hồ sơ của từng viên chức dự xét 
thăng hạng.

1. Tiêu chuẩn thành viên Ban Chấm điểm

a) Thành viên Ban Chấm điểm là những người có phẩm chất đạo đức 
trong sáng, có uy tín trong đội ngũ viên chức của cơ quan, đơn vị và của 
Ngành, lĩnh vực (tày theo cấp độ Hội đồng).

b) Ban Chấm điểm hạng nào thì Thành viên phải là công chức, viên chức 
hạng đó ừở lên (Ví dụ: Ban Chấm điểm Viên chức hạng n , thì thành viên Ban 
Chấm điểm phải là hạng II trở lên). Trường hợp cơ quan, đơn vị không đủ số 
người theo yêu cầu, thì Hội đồng xét thăng hạng báo cáo với lãnh đạo cơ quan, 
đơn vị xem xét mời thêm thành viên Ban Chấm điểm bên ngoài cơ quan, đơn 
vị có trình độ chuyên môn và phẩm chất đáp ứng được yêu cầu theo quy định.

4



số lượng cụ thể do Hội đồng xem xét trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem 
xét quyết định.

2. Quyền hạn, trách nhiệm Ban Chấm điểm

a) Ban Chấm điểm có trách nhiệm căn cứ quy định về điểm chuẩn, điểm 
cộng của Quy chế này, đói chiếu với từng hồ sơ viên chức dự xét thăng hạng 
để chấm điểm. Thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

b) Ban Chấm điểm có trách nhiệm tổng họp điểm của từng viên chức từ 
cao xuống thấp theo danh sách cơ quan, đơn vị và gửi báo cáo về Hội đồng 
xét thăng hạng xem xét quyết định.

c) Trường hợp Hội đồng xét thăng hạng ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp 
của Trung ương hoặc địa phương cỏ tỉnh đặc thù muốn quy đổi “điểm chuẩn” 
sang 1 (một) số “điểm cộng” phải có văn bản thỏa thuận với Ban Tổ chức 
Trung ương trước khi tổ chức xét thăng hạng.

d) Ban Chấm điểm tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 8. Trách nhiệm của Hội đồng sơ tuyển, Hội đồng cơ sở
1. Thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng sơ tuyển
a) Hội đồng sơ tuyển do các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các cấp ủy trực thuộc Trung ương 
thành lập.

b) Thành phần, cơ cấu như Hội đồng xét thăng hạng và có thẩm quyền 
xét thăng hạng từ viên chức chính (viên chức hạng II) ữở xuống;

c) Hội đồng sơ tuyển có trách nhiệm thẩm định hồ sơ viên chức do các 
Hội đồng cơ sở thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị, cấp ủy trực thuộc Trung ương 
quản lý theo đúng quy định của Luật Viên chức và Quy chế này.

2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng cơ sở

a) Hội đồng cơ sở do cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan Đảng, Mặt 
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cấp ủy thành lập. Hội đồng 
cơ sở có từ 03 - 05 người gồm: Người đứng đầu (hoặc đại diện của người đứng 
đầu); đại diện Công đoàn; đại diện tổ chức và người đứng đầu về chuyên môn 
(nếu cần thiết), ừong đó người đại diện tổ chức giữ vị ữ í Thường trực kiêm 
Thư ký.

b) Hội đồng cơ sở hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Căn 
cứ nhu cầu vị trí việc làm của đơn vị được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc 
chỉ tiêu do Ban Tổ chức Trung ương phân bổ và các tiêu chuẩn của tòng 
viên chức thuộc quyền có nhu cầu dự xét thăng hạng để xem xét, bình chọn



bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả các viên chức đủ điều kiện được gửi 
về Hội đồng sơ tuyển (kèm theo Công văn và Biên bản bình chọn của Hội 
đồng cơ sở).

Điều 9. Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng
Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của từng viên chức được thống nhất 

thực hiện theo quy định của Chính phủ (Thông tư số 12/2012/TT-BNV, ngày 
18-12-2012) gồm:

- Đơn đăng ký dự xét thăng hạng;

- Bản sơ yếu lý lịch của viên chức có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc 
sử dụng viên chức;

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức, 
trong đó nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân loại viên chức hằng năm của 3 năm 
gần nhất;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của hạng đăng ký 
xét (được chứng thực);

- Quyết định bổ nhiệm hạng (ngạch) viên chức hiện tại;

- Quyết định lương hiện hừởng của hai bậc lương gần nhất;
- Bản sao các Quyết định thành lập tổ nghiên cứu, biên soạn...; biên bản 

nghiệm thu đề án, đề tài của cơ quan có thẩm quyền.

(Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức đựng trong bì riêng).

Điều 10. Kết quả xét thăng hạng viên chửc
1. Kết quả xét thăng hạng viên chức sẽ được thỏng báo ừên mạng nội bộ, 

thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến xét thăng hạng viên chức 
trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả trên mạng.

2. Kết quả xét thăng hạng viên chức sau khi đã giải quyết xong khiếu 
nại, tố cáo (nếu có) sẽ được gửi về Hội đồng các cấp để phê duyệt và thông 
báo kết quả.

Điều 11. Thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức

Căn cứ quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của 
Chính phủ, Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ và 
quy chế này, việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện 
như sau:

1. Đối với viên chức được thăng hạng II, sau khi có kết quả của Hội 
đồng xét thăng hạng, các cơ quan, đơn vị của đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ



chức chính trị - xã hội ở Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung 
ương ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức và xếp ỉương 
theo quy định.

2. Đối với viên chức được thăng hạng I, Hội đồng xét thăng hạng có 
trách nhiệm tổng hợp viên chức đủ điều kiện gửi về Ban Tổ chức Trung ương 
để ra quyết định bổ nhiệm.

Điều 12. Vận dụng tính điểm một số tiêu chí xét thăng hạng
1. v ề  tiêu chuẩn lý luận chính trị
a) Người dự xét thăng hạng viên chức cao cấp (hạng I) phải có bằng tốt 

nghiệp cao cấp lý luận chính trị (cử nhân chính trị) hoặc có giấy xác nhận 
tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị(3).

b) Người dự xét thăng hạng viên chức chính (hạng II) phải có bằng tốt 
nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc có giấy xác nhận tương đương trình 
độ trung cấp lý luận chính trị(3).

c) Trường họp người dự xét thăng hạng làm công tác đảng, đoàn thể 
chuyên trách, chỉ có 01 (một) bằng cử nhân chính trị do hệ thống Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp, được vận dụng là bằng chuyên môn và 
đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chỉnh trị để dự xét thăng hạng viên chức 
chính (hạng II).

2. v ề  tiêu chuẩn ngoại ngữ và tin học
a) Tiêu chuẩn ngoại ngữ

- Trường hợp người dự xét thăng hạng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo 
yêu cầu tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-01-2014 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, thì được vận dụng chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, ứình độ c  
(như trước ngày Thông tư trên có hiệu lực(4)) để tham dự dự xét thăng hạng 
tương ứng với viên chức chính (hạng II) và viên chức cao cấp (hạng I).

- Viên chức có bằng thạc sĩ tính từ ngày 15-4-2011 trở lại đây(5) hoặc có 
Bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài; bằng tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ 
chuyên ngành được vận dụng đủ tiêu chuẩn về ngoại ngữ để dự xét thăng hạng 
viên chức chính (hạng II).

3 Theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư.
4 Áp dụng theo Thông báo số 710-TB/BTCTW ngày 14-7-2015 của Ban Tổ chức Trung ương.
5Theo quy định tại Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 
tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15/02/2012, trước khi bảo vệ luận án có chứng chỉ trình độ ngoại 
ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo khung Châu Âu trở lên.



- Viên chức có bằng tiến sĩ tính từ ngày 22-6-2009 trở lại đây(5) hoặc có 
bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài được vận dụng đủ tiêu chuẩn về 
ngoại ngữ để dự xét thăng hạng viên chức cao cấp (hạng I).

b) Tiêu chuẩn tin học

Trường hợp người dự xét chưa đáp ứng được tiêu chuẩn tin học theo 
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-3-2014 và Thông tư liên tịch số 
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngay 21-6-2016 của Bộ Giáo dục va Đào 
tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ 
ứng dụng công nghệ thông tin thì được vận dụng chứng chỉ tin học văn phòng 
tương ứng với các chức danh đã được cấp trước ngày Thông tư trên có hiệu 
lực để dự xét thăng hạng(6).

3. v ề  chửng chỉ bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên các hạng(7)
a) Chức danh dự xét viên chức cao cấp (hạng 1): Có thể được vận dụng 

thay thế bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên 
viên cao cấp hoặc Bằng Cao cấp lý luận chính frị - hành chính hoặc Bằng Cử 
nhân hành chính trở lên.

b) Chức danh dự xét viên chức chính (hạng II): Có thể được vận dụng 
thay thế bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên 
viên chính hoặc Bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc bằng Cử 
nhân hành chính trở lên.

c) Trường họp viên chức có chứng chỉ quản lý nhà nước thấp hơn 1 
(một) bậc của ngạch dự xét thì phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
công tác đảng hoặc chứng bồi dưỡng công tác Mặt trận, hoặc các đoàn thể.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ TỎ CHỨC THựC HIỆN

Điều 13 Hàng năm, các cơ quan Đảng, đoàn thể ở Trung ương và cấp 
ủy trực thuộc Trung ương lập danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
theo vị ữí, chức danh chuyên môn nghiệp vụ về Hội đồng sơ tuyển (Hội đồng 
cơ sở) để tổng hợp số lượng viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

1. Đối với chức danh Phóng viên hạng I, Biên tập viên Hạng I, Ban 
Tổ chức Trung ương ủy quyền cho Báo Nhân dân làm đầu mói chủ trì tổ

6 Áp dụng theo Thông báo số 710-TB/BTCTW ngày 14-7-2015 của Ban Tổ chức Trung ương.
7 Các tiêu chuẩn này mới quy định, chưa có cảc tổ chức, đơn vị đào tạo, cấp chứng chi, nên được vận dụng.
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chức xét thăng hạng theo quy định tại quy chế này và Nghị định số 
29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ, Thông tư số 12/2012/TT- 
BNV ngày 18-12-2012 của Bộ Nội vụ.

2. Sau khi hoàn thành các quy trình xét thăng hạng viên chức các hạng, 
các Hội đồng (bao gồm cả Hội đồng Báo Nhân dân) có trách nhiệm gửi báo 
cáo kết quả về Ban Tổ chức Trung ương. Căn cứ kết quả đạt được, Ban Tổ 
chức Trung ương ra quyết định bổ nhiệm chức danh viên chức cao cấp hạng 
I (lần đầu) đối với từng viên chức.

Quy định này được thực hiện thống nhất trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp 
của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và 
cấp ủy trực thuộc Trung ương.

Thủ trưởng, Trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận 
Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
thực hiện xét thăng hạng viên chức theo Quy chế này.

Điều 14. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị 
các đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để xem xét bổ sung, sửa đổi 
cho phù hợp .>y

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG



PHỤ LỊJC
CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT t h ả n g  h ạ n g

A. ĐỐI VỚI CHỨC DANH PHÓNG VIÊN 
1. Phóng viên hạng I (Phóng viên cao cấp)- Mã số: v.11.02.04
1.1. Điểm chuẩn

STT Tiêu chuẩn Điểm
1 Tốt nghiệp đại học trở lên 15

2 Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị (hoặc cao cấp lý luận chính trị - 
hành chính hoặc cử nhân chính trị) 15

3

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư 
số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 
hoặc các văn bằng, chứng chỉ khác được vận dụng thay thế theo quy định 
tại điểm a Khoản 2 Điều 11 Quy chế này

10

4

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 ngày 11-03-2014 và 
Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21-6-2016 
của Bộ GDĐT và Bộ TTTT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng 
dụng công nghệ thông tin hoặc các văn bằng, chứng chỉ khác được vận 
dụng thay thế theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 11 của Quy chế này 
(sau đây gọi tắt là Thông tư sổ 03/2014/TT-BTTTT và Thông tư sổ 
17/2016/TTLT-BGDĐT-B777T).

10

5

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao 
cấp hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh Phóng viên cao cấp 
(hạng I) do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp hoặc ủy quyền cấp hoặc 
các văn băng, chứng chỉ khác được vận dụng thay thế theo quy định 
Khoản 3 Điều 11 của Quy chế này

10

6

Chủ trì, đề xuất, viết, tổ chức thực hiện ít nhất 05 (năm) tác phẩm; viết tác phẩm 
tuyên truyền có giá ừị thực tiễn, tổng kết thực tiễn được Ban Biên tập đánh giá 
tốt trong thòi gian giữ ngạch phóng viên chính hoặc chủ trì, tham gia ít nhất 01 
(một) đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được cấp có thẩm 
quyền nghiệm thu với kết quả đạt yêu cầu ữở lên

20

7
Thời gian công tác giữ chức danh phóng viên chính (hạng II) hoặc tương 
đương tối thiểu đủ 06 (sáu) năm. Trong đó, thời gian gần nhất giữ chức 
danh phóng viên chính (hạng II) tối thiểu đủ 02 (hai) năm

10

8
Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục 
gần nhất tính đến thời điểm dự xét tuyển; có phẩm chất đạo đức nghề 
nghiệp; không trong thời gian kỷ luật hoặc đang ữong thời gian cơ quan, 
đom vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

10

Tổng điểm chuẩn 100



1.2.Điểm cộng

STT Tiêu chuẩn Điểm

1 Tiến sĩ chuyên ngành báo chí, xuất bản và các ngành khoa học xã hội 
(Tiến sĩ chuyên ngành khác 2 điểm)

3

2
Thạc sĩ chuyên ngành báo chí, xuất bản và các ngành khoa học xã hội 
hoặc có từ hai bằng đại học trở lên 
(Thạc sĩ chuyên ngành khác 1 điểm)

2

3 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản và các ngành khoa 
học xã hội. 1

4 Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, tự vệ hoặc chứng 
chỉ bồi dưỡng công tác đảng, đoàn thể 1

5 Huân chương Lao động 4

6 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam hoặc Kỷ niệm chương Vì 
sự nghiệp báo chí của bộ ngành, đoàn thể, địa phương (từ cấp tỉnh trở lên) 3

7 Danh hiệu vinh dự Nhà nước 5

8 Giải thưởng Hồ Chí Minh 5

9 Giải thưởng Nhà nước 4

10 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 3

11 Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh 3
12 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 3
13 Chiến sĩ thi đua cơ sở 2

14 Có tác phẩm được giải Báo chí quốc gia hoặc Bằng khen của Hội Nhà 
báo Việt nam 2

15 Có tác phẩm được giải hoặc Bằng khen của Liên chi hội nhà báo của bộ 
ngành, đoàn thể, địa phương (từ cấp tỉnh trở lên) 1

16 Thời gian giữ chức danh phóng viên chính hoặc tương đương từ 10 năm trở lên 1

17 Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 
tuổi ừở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi ữở lên với nữ 2

18

Đã được cử đi công tác ở cơ sở, đi làm phóng viên thường trú, biệt phái 
dài hạn tại các địa phương ứong nước hoặc cơ quan thường trú tại nước 
ngoài hoặc công tác ở miên núi, hải đảo, vùng có điều kiện KT-XH đặc 
biệt khó khăn từ 03 năm trở lên

5

Tổng điểm cộng 50
. 1



2. Phóng viên hạng II (Phóng viên chính) - Mã số: v.11.02.05
2.1. Điểm chuẩn

STT Tiêu chuẩn Điêm

1 Tốt nghiệp đại học trở lên 15

2 Bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận chính 
tri - hành chính trở lên 15

3

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 (Bl) theo quy định tại Thông tư 
số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 
hoặc các văn bằng, chứng chỉ khác được vận dụng thay thế theo quy định 
tại điểm a Khoản 2 Điều 11 Quy chế này

10

4

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 ngày 11-03-2014 và 
Thông tư liên tích số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21-6-2016 
của Bộ GDĐT và Bộ TTTT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng 
dụng công nghệ thông tin hoặc các văn bằng, chứng chỉ khác được vận 
dụng thay thế theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 11 của Quy chế này
(sau đây gọi tắt là Thông tư sổ 03/2014/TT-BTTTT và Thông tư sổ 
17/2016/TTLT-BGD ĐT-BTTTT).

10

5

Chứng chỉ bôi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 
chính hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh Phóng viên chinh 
(hạng II) do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp hoặc ủy quyền cấp hoặc 
các văn bằng, chứng chỉ khác được vận dụng thay thể theo quy định tại 
điểm 3 Khoản 2 Điều 11 của Ọuy chế này

10

6

Chủ trì, đề xuất, viết, tổ chức thực hiện ít nhất 03 (ba) tác phẩm; vệt tác 
phẩm tuyên truyền có giá trị thực tiễn, tổng kết thực tiễn được Ban Biên 
tập đánh giá tôt trong thời gian giữ ngạch phóng viên hoặc chủ trì, tham 
gia ít nhất 01 (một) đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 
được cấp có thẩm quyền nghiệm thu với kết quả đạt yêu cầu trở lên

20

7
Thời gian công tác giữ chức danh phóng viên (hạng III) hoặc tương đương 
tối thiểu đủ 09 (chín) năm. Trong đó, thời gian gần nhất giữ chức danh 
phóng viên (hạng III) tối thiểu đủ 03 (ba) năm

10

8

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ữong thời gian công tác 3 năm liên tục 
gần nhất tính đến thời điểm dự xét tuyển; có phẩm chất đạo đức nghề 
nghiệp; không ừong thời gian kỷ luật hoặc đang trong thời gian cơ quan, 
đơn vị có thâm quyên xem xét xử lý kỷ luật.

10

Tồng điểm chuẩn 100



2.2 Điểm cộng

STT Tiêu chuẩn Điểm

1 Tiến sĩ chuyên ngành báo chí, xuất bản và các ngành khoa học xã hội 
(Tiến sĩ chuyên ngành khác 2 điểm) 3

2 Thạc sĩ chuyên ngành báo chí, xuât bản và các ngành khoa học xã hội 
hoặc có từ hai bằng đại học trở lên (Thạc sĩ chuyên ngành khác 1 điểm) 2

3 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản và các ngành khoa 
học xã hội 1

4 Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, tự vệ hoặc chứng 
chỉ bồi dưỡng công tác đảng, đoàn thể 1

5 Huân chương Lao động 4

6
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam hoặc Kỷ niệm chương 
Vi sự nghiệp báo chí của bộ ngành, đoàn thể, địa phương (từ cấp tỉnh trở 
lên)

3

7 Danh hiệu vinh dự Nhà nước 5
8 Giải thưởng Hồ Chí Minh 5
9 Giải thưởng Nhà nước 4
10 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 3
11 Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh 3
12 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 3
13 Chiến sĩ thi đua cơ sở 2

14 Có tác phấm được giải báo chí quốc gia hoặc Bằng khen của Hội Nhà báo 
Viêt Nam 2

15 Có tác phấm được giải hoặc Bằng khen của Liên chi hội nhà báo của bộ 
ngành, đoàn thể, địa phương (từ cấp tỉnh trở lên) 1

16 Thời gian giữ chức danh phóng viên hoặc tương đương từ 12 năm trở lên 1

17 Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 
tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ

2

18

Đã được cử đi công tác ở cơ sở, đi làm phóng viên thường trú hoặc biệt 
phái dài hạn tại các địa phương ừong nước hoặc cơ quan thường trú tại 
nước ngoài hoặc công tác ở miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện KT-XH 
đặc biệt khó khăn từ 03 năm trở lên

5

Tổng điểm cộng 50
ì
£



B. ĐỐI VỚI CHỨC DANH BIÊN TẬP VIÊN
1. Biên tập viên hạng I (Biên tập viên cao cấp)- Mã số: v.11.01.01
1.1. Điểm chuẩn

STT Tiêu chuẩn Điêm
1 Tốt nghiệp đại học trở lên 15

2 Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị (hoặc cao cấp lý luận chính trị - 
hành chính hoặc cử nhân chính trị) 15

3

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư 
số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 
hoặc các văn bằng, chứng chỉ khác được vận dụng thay thế theo quy định 
tại điểm a Khoản 2 Điều 11 Quy chế này

10

4

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 ngày 11-03-2014 và 
Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21-6-2016 
của Bộ GDĐT và Bộ TTTT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng 
dụng công nghệ thông tin hoặc các văn bằng, chứng chỉ khác được vận 
dụng thay thế theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 11 của Quy chế này 
(sau đây gọi tắt là Thông tư sổ 03/2014/TT-BTTTT và Thông tư sổ 
17/2016/TTLT-BGD ĐT-BTTTT).

10

5

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao 
cấp hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh Biên tập viên cao 
cấp (hạng I) do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp hoặc ủy quyền cấp 
hoặc các văn bằng, chứng chỉ khác được vận dụng thay thế theo quy định 
tại điểm 3 Khoản 2 Điều 11 của Quy chế này

10

6

Chủ trì, đề xuất biên tập, viết, tổ chức thực hiện ít nhất 05 (năm) tác phẩm; 
vệt tác phẩm tuyên truyền có giá trị thực tiễn, tổng kết thực tiễn được Ban 
Biên tập đánh giá tốt trong thời gian giữ ngạch biên tập viên chính hoặc 
chủ trì, tham gia ít nhất 01 (một) đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học 
cấp cơ sở được cấp có thẩm quyền nghiệm thu với kết quả đạt yêu cầu ừở lên

20

7
Thời gian công tác giữ chức danh biên tập viên chính (hạng II) hoặc tương 
đương tối thiểu đủ 06 (sáu) năm. Trong đó, thời gian gần nhất giữ chức 
danh biên tập viên chính (hạng II) tối thiểu đủ 02 (hai) năm

10

8
Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục 
gần nhất tính đến thời điểm dự xét tuyển; có phẩm chất đạo đức nghề 
nghiệp; không trong thời gian kỷ luật hoặc đang trong thời gian cơ quan, 
đơn vị có thâm quyên xem xét xử lý kỷ luật.

10

Tổng điểm chuẩn 100



1.2. Điểm cộng

STT Tiêu chuẩn Điểm

1 Tiến sĩ chuyên ngành báo chí, xuất bản và các ngành khoa học xã hội 
(Tiến sĩ chuyên ngành khác 2 điếm) 3

2
Thạc sĩ chuyên ngành báo chí, xuất bản và các ngành khoa học xã hội 
hoăc có từ hai bằng đại học trở lên 
(Thạc sĩ chuyên ngành khác 1 điểm)

2

3 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản và các ngành khoa 
học xã hội 1

4 Có chứng chỉ bồi dư&ng kiến thức quốc phòng, an ninh, tự vệ hoặc công 
tác đảng, đoàn thê 1

5 Huân chương Lao động 4

6
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí/xuất bản Việt Nam hoặc Kỷ niệm 
chương Vì sự nghiệp báo chí/xuât bản của bộ ngành, đoàn thể, địa phương 
(từ cấp tỉnh ừở lên)

3

7 Danh hiệu vinh dự Nhà nước 5
8 Giải thưởng Hồ Chí Minh 5
9 Giải thưởng Nhà nước 4
10 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 3
11 Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh 3
12 Chiên sĩ thi đua cáp Bộ, cấp tỉnh 3
13 Chiến sĩ thi đua cơ sở 2

14
Có tác phẩm được giải báo chí quốc gia hoặc Bằng khen của Hội Nhà báo 
Việt Nam hoặc Giải thưởng sách Việt Nam hoặc Bằng khen của Hội Xuất 
bảri Việt Nam

2

15 Có tác phẩm được giải hoặc Bằng khen của Liên Chi hội nhà báo/xuất 
bản của bộ ngành, đoàn thể, địa phương (từ cấp tỉnh trở lên) 1

16 Thời gian giữ chức danh biên tập viên chính hoặc tương đương từ 10 năm 
trở lên 1

17 Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 
tuổi ừở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ 2

18

Đã được cử đi công tác ở cơ sở, đi làm phóng viên thường trú hoặc biệt 
phái dài hạn tại các địa phương ừong nước hoặc cơ quan thường trú tại 
nước ngoài hoặc công tác ở miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện KT-XH 
đặc biệt khó khăn từ 03 năm trở lên

5

Tổng điểm cộng 50



2. Biên tập viện hạng II (Biên tập viên chính)- Mã số: v.11.01.02
2.1. Điểm chuẩn

STT Tiêu chuân Điêm
1 Tốt nghiệp đại học trở lên 15

2 Bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận chính 
trị - hành chính hoặc cử nhân chính trị trở lên 15

3

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 (Bl) theo quy định tại Thông tư 
số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 
hoặc các văn bằng, chứng chỉ khác được vận dụng thay thế theo quy định 
tại điểm a Khoản 2 Điều 11 Quy chế này

10

4

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 ngày 11-03-2014 và 
Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21-6-2016 
của Bộ GDĐT và Bộ TTTT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng 
dụng công nghệ thông tin hoặc các văn bằng, chứng chỉ khác được vận 
dụng thay thế theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 11 của Quy chế này
(sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT và Thông tư số 
17/2016/TTLT-BGD ĐT-BTTTT).

10

5

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạeh chuyên viên 
chính hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh Biên tập viên chính 
(hạng II) do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp hoặc ủy quyền cấp hoặc 
các văn băng, chứng chỉ khác được vận dụng thay thê theo quy định tại 
điểm 3 Khoản 2 Điều 11 của Quy chế này

.í
10 >.

6

Chủ trì, đề xuất biên tập, viết, tổ chức thực hiện ít nhất 03 (ba) tác phẩm; 
vệt tác phẩm tuyên truyền có giá trị thực tiễn, tổng kết thực tiễn được Ban 
Biên tập đánh giá tôt trong thời gian giữ ngạch biên tập viên hoặc chủ ữì, 
tham gia ít nhất 01 (một) đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ 
sở được cấp có thẩm quyền nghiệm thu với kết quả đạt yêu cầu trở lên

20

7
Thời gian công tác giữ chức danh biến tập viên (hạng III) hoặc tương 
đương tôi thiêu đủ 09 (chín) năm. Trong đó, thời gian gần nhất giữ chức 
danh biên tập viên (hạng III) tối thiểu đủ 03 (ba) năm

10

8
Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục 
gần nhất tính đến thời điểm dự xét tuyển; có phẩm chất đạo đức nghề 
nghiệp; không trong thời gian kỷ luật hoặc đang ừong thời gian cơ quan, 
đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

10

Tổng điểm chuẩn 100
*



2.2. Điểm cộng

STT Tiêu chuẩn Điểm

1 Tiến sĩ chuyên ngành báo chí, xuất bản và các ngành khoa học xã hội 
(Tiến sĩ chuyên ngành khác 2 điếm) 3

2
Thac sĩ chuyên ngành báo chí, xuất bản và các ngành khoa học xã hội 
hoặc có từ hai bằng đại học trở lên 
(Thạc sĩ chuyên ngành khác 1 điểm)

2

3 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản và các ngành khoa 
học xã hội 1

4 Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng, tự vệ hoặc chứng 
chỉ bồi dưỡng công tác đảng, đoàn thể 1

5 Huân chương Lao động 4

6
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí/xuất bản Việt Nam hoặc Kỷ niệm 
chương Vì sự nghiệp báo chí/xuất bản của bộ ngành, đoàn thể, địa phương 
(từ cấp tỉnh trở lên)

3

7 Danh hiệu vinh dự Nhà nước 5
8 Giải thưởng Hô Chí Minh 5
9 Giải thưởng Nhà nước 4
10 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 3
11 Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh 3
12 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 3
13 Chiến sĩ thi đua cơ sở 2

14
Có tác phấm được giải báo chí quốc gia hoặc Bằng khen của Hội Nhà báo 
Việt Nam hoặc Giải thưởng sách Việt Nam hoặc Bằng khen của Hội Xuất 
bản Viêt Nam

2

15 Có tác phấm được giải hoặc bằng khen của Liên Chi hội nhà báo/xuất bản 
bộ ngành, địa phương (từ cấp tỉnh trở lên) 1

16 Thời gian giữ chức danh biên tập viên hoặc tương đương từ 12 năm ữở 
lên 1

17 Viên chức tính đến ngày 31-12 của năm xét thăng hạng có tuổi từ đủ 55 
tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên với nữ 2

m
ềấ̂ :

Đã được cử đi công tác ở cơ sở, đi làm phóng viên thường trú hoặc biệt 
phái dậi hạn tại các địa phương trong nước hoặc cơ quan thường trú tại 
nước ngoài hoặc công tác ở miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện KT-XH 
đăc biêt khó khăn tò 03 năm ừở lên

5

Tổng điểm cộng 50

Ghi chủ: Thành tích khen thưởng tại phần điểm cộng (50 điểm) của viên 
cliức được tính trong thời gian giữ chức danh (ngạch) hiện hưởng; mỗi danh hiệu 
khen thưởng chỉ được tính cộng điểm 1 lần.ty


