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Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ. 
 

Thực hiện Công văn số 1211/BKHCN-TCCB ngày 27/5/2022 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư; sau khi 

nghiên cứu Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cơ bản nhất trí với nội dung dự 

thảo Thông tư, đồng thời có một số ý kiến góp ý như sau: 

1. Tại điểm g khoản 2; điểm e khoản 4; điểm đ khoản 6; điểm d khoản 8; 

điểm đ khoản 10; điểm e khoản 12; điểm đ khoản 14; điểm d khoản 16 Điều 1 

quy định: “Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm”. Việc quy định như trên còn chung 

chung, chưa cụ thể, đề nghị xem xét quy định cụ thể hơn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin ở mức độ nào, sử dụng được ngoại ngữ và trình độ nào (Tiếng 

Nga, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Trung Quốc...). 

2. Tại điểm b các khoản 1, 3, 5, 9, 11, 13 Điều 1 quy định: “Có chứng chỉ 

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa 

học và công nghệ” đề nghị quy định cụ thể các hạng I, II, III tương ứng đối với 

từng chức danh nghề nghiệp. Trường hợp cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đào 

tạo, bồi dưỡng nhưng chưa tổ chức được các lớp/khóa đào tạo, bồi dưỡng thì 

phải quy định có chứng chỉ khác nào/chứng chỉ tương đương nào thay thế. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng gửi Bộ Khoa học và Công nghệ 

xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, THNC, TT THCB; 

- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh  
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