
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày        tháng 6  năm 2022 

V/v góp ý dự thảo Thông tư Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và  

xếp lương hướng dẫn viên du lịch tại các 

 đơn vị sự nghiệp công lập 

 
Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

          

Thực hiện Công văn số 1752/BVHTTDL-TCDL ngày 20/5/2022 của Bộ  

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc góp ý dự thảo Thông tư Quy định mã số,  

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương hướng dẫn viên du lịch tại các  

đơn vị sự nghiệp công lập; sau khi nghiên cứu dự thảo Thông tư và các văn bản  

liên quan, UBND tỉnh Lạng Sơn tham gia ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Thông tư Quy định mã số,  

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương hướng dẫn viên du lịch tại các  

đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo. 

2. Một số nội dung góp ý cụ thể: 

a) Tại Khoản 1 Điều 2: đề nghị bổ sung chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn 

viên du lịch hạng I để đồng nhất với các chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên du 

lịch hạng II, III, IV và đồng nhất với các chức danh nghề nghiệp khác thuộc lĩnh 

vực văn hóa, thể thao (đều có các hạng I, II, II, IV).  

b) Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, quy định:  

- Tại điểm a, Khoản 3 Điều 5; điểm a, Khoản 2 Điều 6: “Có bằng đại học 

trở lên phù hợp với lĩnh vực văn hóa, du lịch”. 

- Tại điểm a, Khoản 2 Điều 7: “a) Có bằng trung cấp trở lên phù hợp với 

lĩnh vực văn hóa, du lịch”. 

Lý do: Quy định cụ thể chuyên ngành để đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm 

và thuận tiện trong quá trình áp dụng thực hiện. 

c) Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, điều chỉnh tại điểm a, Khoản 4 Điều 

5 và Khoản 4 Điều 6 như sau: 

“a) Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch hạng III 

hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). 

Trường hợp có thời gian công tác giữ chức danh tương đương thì phải có ít nhất 

01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch  

hạng III tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng. 
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“4. Yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp hướng dẫn viên du lịch hạng III  

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch hạng IV 

hoặc tương đương từ đủ 02 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) 

đối với trình độ cao đẳng hoặc 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) 

đối với trình độ trung cấp. Trường hợp có thời gian công tác giữ chức danh tương 

đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp 

hướng dẫn viên du lịch hạng IV tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký 

dự thi hoặc xét thăng hạng. 

 d) Tại điểm b, Khoản 4 Điều 5 dự thảo quy định: “Trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch hạng III hoặc tương đương đã tham gia 

nghiên cứu, xây dựng ít nhất 01 đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa 

học, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản nghiệp vụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong 

lĩnh vực du lịch từ cấp cơ sở trở lên đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu hoặc công 

nhận hoặc đã đạt trong hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi cấp tỉnh trở lên”. 

   Đề nghị xem xét lại quy định “văn bản nghiệp vụ”. Lý do: khái niệm văn 

bản nghiệp vụ gây ra nhiều cách hiểu khác nhau trong quá trình triển khai. 

  Đề nghị xem xét, bổ sung làm rõ hơn cụm từ “đã đạt trong hội thi hướng 

dẫn viên du lịch giỏi cấp tỉnh trở lên”. 

 3. Đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, bổ sung quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức thực hiện 

nhiệm vụ nghiên cứu và xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án về các hoạt 

động xúc tiến du lịch; tuyên truyền, quảng bá về các cảnh quan du lịch; nghiên cứu, 

hướng dẫn phát triển các sản phẩm, loại hình du lịch mới của khu vực, trong nước 

và quốc tế… Lý do: để các địa phương có căn cứ bổ nhiệm và xếp lương đối với 

viên chức trong đơn vị sự nghiệp Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch phù hợp 

với vị trí việc làm. 

 UBND tỉnh  Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, VHTTDL;  

- C, PCVP UBND tỉnh, 

Phòng KGVX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(TPT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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