Phụ lục II
TIÊU CHUẨN RIÊNG CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
(Kèm theo Thông báo số 152/TB-UBND ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chức danh
dự tuyển

Chi tiết tiêu chuẩn từng chức danh
Có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt
nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân
tỉnh.
Có khả năng tổng kết thực tiễn, phát hiện những hạn chế, bất cập
trong lĩnh vực phụ trách để đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp
thiết thực khắc phục hạn chế, bất cập. Có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo
điều hành đơn vị hoạt động có hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích và
quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về hoạt động báo chí; xây
dựng đơn vị vững mạnh, xây dựng đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên
có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có năng lực chuyên môn
đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp báo chí, phát thanh, truyền hình
trên địa bàn tỉnh.

1. Phó Giám đốc
Đài Phát thanh và
Truyền hình

- Tốt nghiệp đại học trở lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
và theo quy định của Đảng, Nhà nước.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp hoặc cử nhân.
- Chức danh nghề nghiệp tối thiểu: Hạng II hoặc tương đương.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch
chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ được giao theo quy định của Đảng, Nhà nước và của cơ quan có
thẩm quyền.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được
ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc
sử dụng tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân
tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
- Đã giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đang giữ chức vụ lãnh đạo,
quản lý với thời gian tối thiểu được 02 năm (trường hợp đặc biệt do
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định).
- Đã kinh qua một trong các chức danh: Cấp phó sở, ban, ngành,
Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Phó Chủ tịch
Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh
ủy; trưởng phòng cấp tỉnh và tương đương.
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Chức danh
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Chi tiết tiêu chuẩn từng chức danh
Năng động, sáng tạo, quyết liệt, tâm huyết với công việc; nắm
chắc tình hình chung của đất nước, của ngành, của tỉnh, nhất là lĩnh
vực phụ trách. Có năng lực trong quan hệ, ngoại giao.
Có kiến thức về kinh tế - văn hóa - xã hội; kiến thức sâu về chuyên
môn và pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách. Có khả năng nghiên cứu,
tiếp thu, vận dụng, cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
thành chương trình, kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu
quả. Xây dựng đơn vị vững mạnh, xây dựng đội ngũ viên chức có phẩm
chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có năng lực chuyên môn đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ.

2. Phó Giám đốc
Trung tâm Xúc tiến
đầu tư

- Tốt nghiệp đại học trở lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
và theo quy định của Đảng, Nhà nước.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp hoặc cử nhân.
- Chức danh nghề nghiệp tối thiểu: Hạng II hoặc tương đương.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch
chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ được giao theo quy định của Đảng, Nhà nước và của cơ quan có
thẩm quyền.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được
ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc
sử dụng tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân
tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
- Đã giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đang giữ chức vụ lãnh đạo,
quản lý với thời gian tối thiểu được 02 năm (trường hợp đặc biệt do
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định).
- Có trình độ chuyên môn phù hợp; đã kinh qua một trong các
chức danh trưởng, phó trưởng phòng cấp tỉnh và tương đương, trưởng
phòng cấp huyện và tương đương.

3. Chức danh
Phó Giám đốc
Bệnh viện Phổi,
Phó Giám đốc
Bệnh viện Y dược
cổ truyền

- Tốt nghiệp đại học trở lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
và theo quy định của Đảng, Nhà nước.
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị hoặc trung
cấp lý luận chính trị - hành chính trở lên.
- Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu: Hạng III; chức danh nghề
nghiệp bác sĩ hoặc tương đương trở lên.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch
chuyên viên hoặc tương đương hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành
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Chi tiết tiêu chuẩn từng chức danh
hành chính, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành
chính công hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung
năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số
01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt
Nam.
- Có chứng chỉ 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 11/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy
định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
- Có quá trình công tác tại cơ quan, đơn vị phù hợp với chức danh
thi tuyển từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến thời
điểm tổ chức thi tuyển.

