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An Giang, ngày 27 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo
Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND, ngày 12/02/2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6
năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và
Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04
tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của
Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BNV, ngày 11 tháng 6 năm 2021 của
Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối
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với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên
ngành văn thư;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12
năm 2015 của Liên bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1140/TTr-STC
ngày 16 tháng 8 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn
chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài
chính; Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính
- Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao phụ trách, tham mưu
lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm
theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND, ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh An Giang:
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 4 như sau:
“Điều 4. Tiêu chuẩn chung
3. Về trình độ
- Có trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành,
chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của vị trí việc làm được bổ nhiệm.
- Có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc Trung cấp lý luận
chính trị - hành chính trở lên.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên
viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sĩ quản lý hành
chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công và đã được bổ nhiệm vào ngạch
chuyên viên hoặc tương đương trở lên.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ
ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng
được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý
cấp Phòng trở lên.”
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể
Đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn và
tương đương thuộc Sở Tài chính; chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao phụ trách, tham mưu
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lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính, ngoài đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn
chung quy định tại Điều 3 và Điều 4 Quy định này, mỗi chức danh còn có các
tiêu chuẩn cụ thể như sau:
Đã có thời gian công tác trong lĩnh vực tài chính - ngân sách (không kể thời
gian tập sự, thử việc), trừ trường hợp nhân sự được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm,
điều động hoặc luân chuyển từ nơi khác đến theo yêu cầu, quy định về công tác cán
bộ. Có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính - ngân sách hoặc những ngành gần với
ngành tài chính - ngân sách. Đã từng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng hoặc tương
đương đối với nhân sự được bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng và tương đương.”
Điều 2. Điều khoản thi hành.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2021.
2. Các nội dung khác không sửa đổi tại Quyết định này, thực hiện theo
Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
An Giang./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư Pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Phòng TCKH các huyện, thị xã, TP;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: HC-TC, TH.
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