
 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             

Số:               /QĐ-SNN 

 

 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi Điều 3 Quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý               

tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp                 

và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SNN                   

ngày 18/4/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của UBND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 

1855/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc 

giải thể, sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 16 

tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;  

Căn cứ Quyết định số 555-QĐ/TU ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức lãnh đạo, quản lý; 

Căn cứ Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08 tháng 10 năm 2022 của Ban Chấp 

hành Trung ương về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; 

Căn cứ Quy định số 11-QĐ/TU ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy Bà 

Rịa - Vũng Tàu về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình đào tạo trung cấp lý luận chính 

trị; 

Căn cứ Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi Điều 3 Quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý tại 

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SNN ngày 18/4/2022 của Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể: 

Sửa đổi Điều 3. Tiêu chuẩn cụ thể, như sau:  
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Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp.  

a) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên môn đào tạo 

phù hợp với ngành, lĩnh vực phụ trách và giữ chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc 

làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

b) Quản lý nhà nước: Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng III 

hoặc tương đương trở lên. 

c) Trình độ tin học, ngoại ngữ: phù hợp với chức danh nghề nghiệp theo yêu 

cầu của vị trí việc làm 

d) Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:            GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3; 

- Đảng ủy Sở (b/c); 

- Sở Nội vụ (để biết); 

- Các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, Hoài, Nga./.        

 

Trần Văn Cường 
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