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BQ NONG NGHIP CONG HOA xA HQi CHU NGHIA VIT NAM 
vA PHAT TRI1N NONG THON Dc Ip - Tj do - Hanh phñc 

QUY D!NH 
Tiêu chuãn chfrc danh lãnh dio, quail 1 

thuc B Nông nghip vi Phát triên nông thôn 
(Ban hành kern theo Quyêt thnh so Ag88 /QD-BNN-TCCB ngàyc3/ 5 /2019 

cza Bó tnc&ng Bó NOng nghip và Phát triên nOng thOn) 

Chffo'ng I 
QUY D!NH  CHUNG 

lJiêu 1. Pham vi diu chinh và dôi tu'çrng áp diing 

1. Quy dnh nay quy djnh tiêu chun chung và tiêu chun cii the cüa trng 
chCrc darth lãnh dio, quàn 1 thuc B Nông nghip và Phát triên nông thôn, gôm: 

a) Chirc danh lãnh dto, quân l thuc din B trung bô nhim; 
b) Chirc danh lãnh dao, quán 1 B truóng u quyên bô nhim; 
c) Chirc danh lânh dao,  quãn 1 B trung phân cap bô nhim: 
- Cap truông, cap phó co quan, don v trrc thuc Tong ciic; 
- Cap tru1ng, cap phó don vj truc thuôc Cic thuôc Bô, Thanh tra B, 

Van phông Bô; 
- Cap trixng, cap phó co quan, don vj trixc thuc Vin xêp hang ctc bit. 

2. Quy djnh nay áp dung di vol các co quan, don vj thuc B5 Nông nghip Va 
Phát triên nông thôn; các doanh nghip do nhà nuOc näm giü' 100%  von diêu 1 
Va ngui dai din tai doanh nghip có phân von nhà nithc do BO  Nông nghip và 
Phát triên nông thôn lam chü sO hru. 

Diêu 2. Nguyen täc áp dting 

1. Can b khi dugc xem xét b nhim, b nhiêrn 1i chirc vu lành do, 
quãn 1 phái dam bâo các tiêu chuân chung và tiêu chuân c the cüa tmg chii'rc danh 
theo quy dnh cña Dãng, Nhà nuOc vã các tiêu chuân cüa Quy djnh nay. 

2. Tiêu chun nêu trong Quy dnh nay là can c1r de cap có thâm quyên 
xem xét bô thim, ho nhim 1i, lam co sO quy hoch can b và xay dimg kê hoch 
dào tao, bôi dumg nhäm chuân hoá dôi ngü can b lãnh do theo trng chirc danh. 

Diêu 3. Giai thIch tu' ngii' 

1. Ye trInh d ngoti ngfi' 
a) Co chimg chi ngod ng trInh do bâc 2, 3, 4, 5 trong quy djnh nay du9'c 

hiêu là có chCmg chi ngoi ngtr vOl trInh d tuong duong bc 2, 3, 4, 5 khung nãng 
liirc ngoi ngti' Vit Nam theo quy dinh tii Thông tu so Ol/2014/TT-BGDDT 
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ngày 24/01/2014 c1ia B Giáo diic và Dào to ban hành khung nàng 1irc ngod 
ngü 6 bc diing cho Vit Narn; 

b) Trinh d ngoi ngEt tuo'ng duang thrc hin theo quy djnh hin hành ciia 
Nhà nuic; 

c) Ngoi ngU thông drng gôm: Anh, Nga, Pháp, Dtrc, Trung Quôc; 
d) Thành tho ngoti ngU trong quy dnh nay d.rcc hiêu là có chirng chi 

ngoi ngü trInh d tuong ducing bc 5 khung nàng lirc ngoi ngi Vit Nam theo 
quy djnh tti Thông tu so 01/2014/TT-BGDDT tr len hoc tot nghip h tp 
trung bc dii h9c, thc sT, tiên si ô nuôc ngoài ma sir dung 1 trong 5 ngoi ngtr 
thông ding. 

2. Ye trinh do tin hoc 
Co chrng chi tin hpc co bàn trong quy dnh nay dugc hiêu là có chrng chi 

tin hpc vO'i trInh d dit chuân k5 näng sii'r ding cOng ngh thông tin co bàn theo 
quy djnh ti Thông tu sO 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cüa B Thông tin 
và Truyên thông quy djnh Chuân k nàng sü diing cOng ngh thông tin. 

Chiro'ng II 
TIEU CHUAN CHUNG 

Diu 4. Tiêu chuân chung theo Quy dnh so 89-QB/TW ngày 04/8/2017 
cüa B ChInh trj ye khung tiêu chuãn chirc danh can b lãnh dio, quãn I 

1. Vê chInh trj tu' tu'&ng 
Trung thành v0i 1çi Ich cüa Bang, cüa quôc gia, dan tc và nhân dan; 

kiên dinh chü nghia Mac - Lenin, tu tuO'ng Ho ChI Minh, mc tiêu, l tu&ng ye 
doe 1p dan tOe, chü nghia xã hi và dung lOi dôi mói cüa Bang. Co 1p trung, 
quan diem, bàn linh ehinh trj vOng yang, không dao dng trong bat cur tInh huông 
nào, kiên quyêt dâu tranh bào v Cuong linh, duO'ng lôi cüa Bang, Hiên pháp và 
pháp lut cüa Nhà nuc. Co tinE than yêu nuic nông nan, dat lçii Ich cüa Bang, 
quOc gia - dan tc, nhân dan, tp the len trên 1i Ich cá nhân; sn sang hy sinh vi 
si.r nghip cüa Bang, vi dc lap, tçr do cüa To quôc, vi hnh phüc cüa nhân dan. 
Yen tarn cong tác, chap hành nghiêm sir phân cong c1ia to chirc và hoàn thành tot 
mpi nhim vi duçic giao. 

2. Ye dao dIre, lôi song, thfrc to chIi'c k5 1ut 
Cóphârn chat dao  durc trong sang; lOi sOng trung thirc, khiêm tOn, chân thành, 

giàn dj; can, kim, hem chInE, chI cong vô tu. Tam huyêt và có trách nhim vO'i 
cong vic; không tham vpng quyên li.rc, không háo danE; có tinh thin doàn kt, 
xây dirng, guong mâu, thuong yeu dông chI, dông nghip. Bàn than lehOng 
tham nhUng, quan lieu, co hi, vi lvi; tIch cij'c du tranh ngãn chan, dy lñi các 
biêu hin suy thoái ye tu tuOng chInE tr, dao  diirc, lOi song, nhmg bieu hiên "tu 
din biên", "ttr chuyen hOa" trong ni b; kien quyêt dâu tranh chng quail lieu, 
cuira quyen, tham nhüng, lang phi, chuu nghia cá nhân, li sng co hi, thuc dung, 
be phái, lvi Ich nhOm, nói khOng di dOi vOl 1am; cong bang, chInE trrc, tr9ng ding 
nguOi tài; khOng d nguOi than, nguO'i quen lvi dimg chc vi, quyên han  cüa mInE 
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d tric loi. Tuân thu và thirc hin nghiêm các nguyen tc t chu'c, ki 1ut cüa Dng, 
nhât là nguyen täc tp trung dan chü, tçr phé bInh và phê bInh. 

3.Vênàng1rcvàuytIn 
Co tu duy dôi mó'i, có tarn nhIn, phucing pháp lam vic khoa hpc; có 

näng lrc tong hop, phân tIch và dij báo. Co khã nãng phát hin nh&ng rnâu thun, 
thách thtrc, thai c, thuânloi, van dê mri, khó và nhrng han  chê, bat cp trong 
thuc tiên, rnanh dan dê xuât nhüng nhiêrn vu, giai phap phu hop, kha thi, hiêu qua 
dê phát huy, thüc day hoc tháo g. Co nàng 1irc thirc tin, näm chàc và hiêu biêt 
co bàn tInh hInh thirc tê de cii the boa và tO chirc thrc hin có hiu qua các 
chü truong, du?ng lôi cüa Bang, chInh sách, pháp 1ut cua Nhà nac a linh vçrc, 
dja bàn COng tác dUcYC phân công; can cü, chu khó, näng dng, sang tao,  dam nghi, 
dam lam, dam chju trách nhim và vi nhân dan phic vi. Co khà nang lãnh dao, 
chi dao;  guo'ng mâu, quy ti và phát huy src manh  tOng hop cüa tp the, ca nhân; 
dugc can b, dàng viên, quân chiing nhân dan tin tuang, tin nhim. 

4. Vé sfrc khôe, d tuôi và kinh nghim 
Dü sirc khOe dê thirc hin nhim vi; bâo dam tuOi bO nhirn theo quy djnh; 

co kinh nghim lãnh dao,  quân 1. 

Chiro'ng III 
TIEU CHUAN CU THE 1)01 VOl TUNG CHC DANH 

Miic 1 
CHIYC DANH LANH DO, QUAN LY 

CAC C QUAN HANH CHINH NHA NIJC 

Diêu 5. Chtrc danh länh dto tong c1ic 

1. Tong die trithng 
a) Là chuyên viên chInh hoc tucmg ducrng trô len; 
b) Co bang tot nghip dai  h9c tra len phu hop vó'i nhim vi dugc giao; 
c) Co bang tOt nghip cao cap 1 1un chInh tn, hoc cfr nhân chjnh tni; 
d) Co chung chi ngoi ngü thông dçing trInh d bc 3 hoc tuong duo'ng 

tra len; 
d) Co chimg chi tin hpc co bàn trâ len; 
e) Dã có thai gian cOng tác trong ngành, 1inhvrc lien quan, dã dam nhim 

chuc vi lãnh dao,  quân 1 cap truang cüa cap vv, Cap sa tra len. 

2. Phó tong cIIc trir&ng 
a) Là chuyên vien chInh hoc tuong duang tra len; 
b) Co bang tOt nghip dai  h9c tra len phu hop vO'i nhim v duc giao; 
c) Co bang tOt nghip cao cap l 1un chInh trj hoc cir nhân chInh tr; 
d) Co chung chi ngoi ngü thông diing trInh d bc 3 hoc tuo'ng duo'ng 

tra len; 

d) Co ching chi tin hpc co bàn tra len; 
e) Ba có thai gian cOng tác trong ngànb, 1mb vuc lien quan, dã darn nhiêrn 

chuc vi lành dao,  quàn i cap vi, cap sa trô len. 
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]Jiêu 6. Chu'c danh lãnh dto các v11, cl1c và tu'ng du'o'ng trirc thuc B 

1. Vi tru'&ng, ciic triro'ng và tu'o'ng du'ong 
a) Là chuyên viên chInh hoc tuGng duo'ng trô len; 
b) Co bang tot nghip di hpc trô len phi hçip vôi nhimvi dugc giao; 

di vó'i Vii trrn1ng Vi Khoa h9c, Cong ngh và MOi truè'ng yêu câu bang tiên Si; 
di vó'i V truO'ng Vi Pháp chê yêu cu trInh d cr nhân 1ut tth len; 

c) Co bng t& nghip cao cap 1 1un chInh trig  hoc ciir nhân chInh tr; 
d) Co chirng chi ngoi ngü thông ding trInh d b.c 3 hoc tuo'ng duo'ng 

tr len; di vi Vu truông Vii Khoa hoc, Cong ngh và MOi truè'ng, V tru&ng 
Vii Hp tác quOc tê yen câu thành tho ngoi ngü (tiêng Anh); 

d) Co chng chi tin h9c co bàn tr len; 
e) Dã có thi gian cong tác trong ngành, linh vrc lien quan, dã dam nhirn 

chirc vi. lãnh do, quán i cap vi, cap sâ tr len; dOi vi Vii trung Vi Pháp chê 
yêu cu có It nhât 5 näm trçrc tiep lam cOng tác pháp 1ut. 

2. Phó vii trir&ng, phó c1ic tru'&ng và ttrnng du'o'ng 
a) Là chuyên viên hoc tucmg duong trô len; 
b) Co bang tOt nghip dii h9c tr len phü hcTp vi nhim vi duçic giao; 

di vO'i Phó Vi tru'&ng Vi Khoa hçc, Cong ngh và MOi trueing yêu câu bang 
tin Si; dOi v0i Phó Vi truO'ng V Pháp che yeu câu trIn1 d cü' nhân 1ut trô len; 

c) Co bang tOt nghip cao cap l lun chInh trj hoc cü nhân chInh tr; 
d) Co chtrng chi ngoai ngU thông ding trInh d bc 3 hoc tuong duong 

trO' len; dôi vói Phó Vi truO'ng Vi Khoa h9c, Cong ngh và Môi trung; Phó 
V truO'ng V Hgp tác quOc tê yêu câu thành thao mt ngoi ng thông dung; 

d) Co chà'ng chi tin h9c co bàn trô len; 
e) IDa có thai gian cong tác trong ngành, linh vrc lien quan. 

lJiêu 7. Chiuc danh lãnh do các vii, ciic và tu'o'ng thro'ng triyc thu1ic 
Tong cic 

1. Vt tru'&ng, cite trithng và tu'o'ng du'o'ng 
a) Là chuyen vien chInh hoc tuong duong trO len; 
b) Co bang tot nghip dai  h9c tr len phñ hcp vó'i nhim vi duçic giao; 
c) Co bang tOt nghip cao cap l lun chinh tr hoc cr nhân chinh trj; 
d) CO chirng chi ngoi ngü thông dung trinh d bc 3 hoc tuong duong 

tr len; dOi vi V trung Vi Khoa h9c, COng ngh và Hgp tác quôc tê yêu câu 
trInh d bc 4 hoc tuang duong tr len; 

d) Co chi5ng chi tin hpc co bàn trO' len; 
e) Dà có thO'i gian cOng tác trong ngành, linh virc lien quan, da darn nhirn 

chiirc vij lãnh dao, quàn l cap vu cña cap lông cljc trO' len. 

2. Phó viii tru'&ng, phó ciic trtr&ng và tung dtro'ng 
a) Là chuyen vien hoc tuong du'o'ng trO len; 
b) Co bang tot nghip di hpc trô len phñ hp vOi nhim vu dugc giao; 
c) Co bang tOt nghip cao cap l lun chInh tr hoc ci1 nhân chInh tij; 
d) Co chi.irng chi ngoai ngct thông diing trinh d bc 3 hoc tuo'ng duong 

trO len; 
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d) Co chirng chi tin h9c co' bàn trO' len; 
e) Dä có thai gian cong tác trong ngành, 1mb v1rc lien quan. 

3. Giám dc trung tam, virôn quc gia 
a) Là chuyenviên hoc tuo'ng duong tr len; 
b) Co bang tot nghip di h9c tr len phii hp vi nhim vt dugc giao; 
c) Co bang tot nghip cao cap i 1un chInh tr ho.c cr nhân chInh trj; 
d) Co chtrng chi ngoi ng€r thông diing trInh d bc 2 hoc tuong duong 

trO len; 
d) Co chirng chi tin hpc co' bàn tr len; 
e) Dã có thi gian cOng tác trong ngành, liñh vrc lien quan, dã dam nhim 

chirc vu lãnh dto, quàn l cap phOng trO' len. 

4. Phó giám doe trung tam, vithn quc gia 
a) Là chuyên viên hoc tuang duong trO' len; 
b) Co bang tOt nghip dii h9c trO' len phü hçp vi nhim vi ducic giao; 
c) Co bang tot nghip trung cap 1 lun chInh tri trô len; 
d) Co chirng chi ngoi ngü' thông dung trInh d bc 2 ho.c tuo'ng throng 

tri len; 
d) Co chtmg chi tin h9c co bàn tri len; 
e) Dã có thai gian cOng tác trong ngành, linh vi.rc lien quan. 

Diu 8. Chfrc danh tru'&ng phOng, phó trtr&ng phông và tirng du'o'ng 
trirc thuc các ctic, v1i thuc B; Van phông B, Thanh tra B 

1. Là chuyên viên hoc tuo'ng throng tr len. 
2. Co bang tOt nghip dui hpc tr len ph hçrp vO'i nhim viii duqc giao. 
3. Co chirng chi ngoti ngü thông dng trInh d bc 2 hoc tuong drnmg 

trâ len. 
4. Co chiirng chi tin hpc ccc bàn tth len. 
5. Dã có thci gian cong tác trong ngành, linh vxc lien quan. 

Miic 2 
CHI1JC DANH LANH DiO, QUAN LY 

CAC VI1N NGHIEN cUt KHOA HOC 

Diêu 9. Chtrc danh lãnh dto vin xp htng de bit 

1. Giám dOe 
a) Là nghiên ci1m vien chInh (hang II) hoc tuong du'ong tr len; 
b) Co bang tiên sm phñ hp vO'i nhim vi duc giao. Dã là chü nhim d 

tài cap B, Tinh trc len; 
c) Co bang tot nghip cao cap l lun chInh tn, hoc cr nhân chInh trj; 
d) Thành th?o mt ngoi ngü' thông dung; 
di) Co ch(rng chi tin h9c co bàn tth len; 
e) Dã lam cong tác nghien ciru khoa hçc hoc quàn 1 khoa hpc, dã darn 

nhim chiurc vi lãnh do, quân l don v nghien cü'u khoa hpc ho.c quán 1 kkioa h9c 
cap v, cap viên trô len. 
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2. Phó giám doe 
a) Là nghiên ctiru viên chInh (hang II) hoc tuo'ng duong tr len; 
b) Co bng tiên si phii hçp vci nhim vi dupe giao. Dã là chü nhirn dê tài 

cap B, Tinh tr len; 
c) Co bang tot nghip cao cap l lun chInh tn, hoc cir nhân chInh tnj; 
d) Co chirng chi ngoi ngü thông diing trInh d bc 4 hoc tuang duong 

trô len; 
d) Co chirng chi tin hpc co' bàn trô len; 
e) Dã lam cong tác nghiên ciru khoa hpc hoc quàn l khoa hoc, dã darn nhim 

chirc vi lãnh dao, quàn i cap vu, cap viên trô len. 

Diêu 10. Chirc danh lãnh do viên trtrc thuôc Bô 

1. Vin tru'&ng 
a) Là nghiên ciru viên chInh (htng II) hoc tuang duong tth len; 
b) Co bang tiên si phii hpp vó'i nhirn vii dugc giao. Dà là chü nhim de tài 

câpBo,Tinhtrilen; 
c) Co bang tOt nghip cao cap l lun chInh tr hoãc cr nhân chInh trj; 
d) Thành thao mt ngoi ngU thông ding; 
d) Co chtrng chi tin hpc co bàn tr& len; 
e) Ba lam cOng tác nghien cñ'u khoa hpc hoc qun l khoa hpc, dã dam nhim 

chtrc vu iãnh dao,  quàn l,2 &m v nghiên ciru khoa hpc hoc qun l khoa hpc cap vu, 
cap viên tri len. 

2. Phó vin tru'&ng 
a) Là nghiên ci.iru viên (hang III) hoc tuo'ng duo'ng tr len; 
b) Co bang thc si tr len phñ hpp vó'i nhirn vi duGc giao. Ba là chü nhim 

d tài cap B, Tinhitri len; 
c) Co bang tOt nghip cao cap l lun chInh tri hoc cr nhân chInh tr; 
d) Co chrng chi ngoi ngü thông ding tninh dO bc 4 hoc tuang duo'ng 

trO' len; 
d) Co chirng chi tin hpc co bàn tr len; 
e) Ba lam cOng tác nghiên ciru khoa hpc hoc quàn 1 khoa hpc, dã dam nhim 

chrc vu lãnh d?o,  quân l cap phOng, ban trO' len. 

Diêu 11. Chiuc danh länh dio do'n vj tnyc thuOc vin xêp htng dc bit 

1. Vin trffrng, giám doe trung tam 
a) Là nghien cru vien chInh (hang II) hoc tuo'ng duong tr len; 
b) Co bang tien si phfi hpp vol nhim vii dupe giao. Ba là chñ nhim d tài, 

dr an, nhiêm vv khoa hoc cap Bô, Tinh tnO len; 
c) Co bang tot nghip cao cp l 1un chinh tr hoc cr nhân chInh tr; 
d) Co chirng chi ngoi ngü thông dung trinh dO bc 4 hoc tuong duong 

tnO' len; 
d) Co chü'ng chi tin hpc co bàn trO' len; 
e) Ba lam cOng tác nghien ciiru khoa hpc hoc quàn l khoa hoc, dã dam 

nhiêrn chrc vu lãnh dao, quàn 1 don v nghien ciru khoa hpc hoc quân l khoa hpc 
cap vu, cap vin trO' len. 
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2. Phó vin tru'&ng, phó giám dôc trung tam 
a) Là nghiên ciru viên (hang III) hoc tuong throng trr len; 
b) Co bang thc si tr len phü h'p vâi nhim vii duc giao. Dã là chü nhim 

dê tài, du an, nhirn vu khoa hyc cap Bô, Tinh tr len; 
c) Co bang tot nghip trung cap 1 1un chinh tr tr len; 
d) Co chiirng chi ngoti ngu' thông dçing trInh d bc 3 hoc tuong duong 

tr& len; 
it) Co chtrng chi tin h9c cci bàn trO len; 
e) Dã lam cong tác nghiên ciru khoa bce hoc quàn 1,2 khoa hoc. 

3. Trtr&ng ban, Chánh Van phông 
a) Là nghiên ciru viên chinE (hang II) hoc tucing throng trr len; 
b) Trinh d chuyên mOn: 
- Dôi vi Ban ye khoa hoc, hp tác quOc tê, dào tao: yêu câu có bang 

thac si trO' len phi h'p vó'i nhim vit dugc giao. 
- Dôi vi Van phOng, Ban ye hành chInh, tO chirc can b, tài chinE - k toán: 

yêu câu có bang tOt nghip di hpc tr& len phà hgp vói nhirn vi duge giao. 
c) Co bang tot nghip cao cap i lun chInh tr hoc cir nhân chInh tr; 
d) Co chtrng chi ngoi ngü thông dçing trInh d bc 3 hoc tuo'ng duong 

tri len; diOi vó'i Ban ye Hqp tác quOc tê yêu câu Truông ban thành thto rnt 
ngoi ngü thông diing; 

it) Co chirng chi tin h9c cci bàn tth len; 
e) Dã có thii gian cong tác trong ngành, linh virc lien quan. 

4. Phó trirô'ng ban, Phó Chánh Van phông 
a) Là nghiên c1ru viên (hang III) hoc tuong duong tri len; 
b) Co bang tot nghip di hpc tr len phi hp vi nhirn v dtrc giao; 
c) Co bang tot nghip trung cap l2 1un chInh trj tr len; 
d) Co chirng chi ngoi ng thông dung trInh d bc 3 hoc tuong ituong 

trO' len; 
it) Co chmg chi tin hc cci bàn trO' len; 
e) Dã có thri gian Cong tác trong ngành, linh v1rc lien quan. 

Muc 3 
CHIC DANH LANH 1140, QUAN LY CAC TRIf(NG 

Diu 12. Chu'c danh lãnh dto hyc vin, triro'ng dti hyc 

1. Chü tjch Hi dông Hyc vin, Chü tch Hi dng Trtrô'ng, Giám dc 
11cc vin, Hiu tru'ô'ng 

a) Là giàng viên chInh (hang II) hoc tuong throng tri len; 
b) Co bg tien si phi hgp vO nhim vi duc giao; 
c) Co bang tOt nghip cao cap 1 1un chinh tri hoac  cir nhân chInh tri; 
d) Thành thto rnt ngoii ng thông ding; 
it) Co chirng chi tin hpc cci bàn tth len; 
e) Dã tham gia quàn l cap khoa, phông trO len cüa cci sà giáo diic dai  hpc 

It nht 5 nàm. 
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2. Phó Giám dôc Hoc vin, Phó Hiu trirng 
a) Là giàng viên chInh (hang II) hoc tuo'ng duong trô len; 
b) Co bang tiên si phü hp vó nhirn vi dugc giao. Ti'uôg hp trud'ng 

di h9c không có dñ ngu?ñ có trInh d tiên si thI có the bô nhim ngui có trInh d 
thac si, nhungkkiông giao phi trãch hot dng dào tto, khoa h9c và cong ngh; 

c) Co bang tot nghip cao cap i lun chInh trj hoc cir nhân chInh trj; 
d) Co chtrng chi ngod ngü thông dng trInh d bc 4 hoc tuo'ng duo'ng 

trO' len; 
d) Co chrng chi tin hpc co bàn trO' len; 
e) Dã tharn gia quàn I cap b mOn trO' len cüa co' s giáo dçic dai  h9c 

It nhât 5 närn. 

Diêu 13. Chu'c danh lãnh dio triwng can b quàn 1 

1. Hiu trtr&ng 
a) Là giáng viên chinh (hang II) hoc tuong throng trô len; 
b) Co bng tin si pht hçip vó'i nhirn vii ducic giao; 
c) Co bang tOt nghip cao cap 1 lun chInh tr hoc cu nhân chInh tn; 
d) Co chtrng chi ngoi ngü thông ding trInh d bc 3 hoc tuo'ng throng 

trO len; 
d) Co chiirng chi tin h9c co bàn trô len; 
e) Dà CO kinh nghirn quán l dào to và nghiên ciiru khoa h9c. 

2. Phó Hiu tru'&ng 
a) Là giãng viên (hang III) hoc tuong duong tr len; 
b) Co bang thc si tr len phii hp vôi nhim vi dup'c giao; 
c) Co bang tOt nghip cao cap lun chInh trj hoc cr nhân chInh trj; 
d) Co chrng chi ngoi ng thông ding trInh d bc 3 hoac  tuo'ng throng 

trY len; 
d) Co chthg chi tin h9c co bàn trY len; 
e) Dã có kinh nghirn quàn l dào tto và nghiên ciiru khoa hpc. 

Diêu 14. Chffc danh Iãnh dto tnrrng cao dãng 

1. ChU tjch Hi dông Trtrè'ng, Hiu tnr&ng 
a) Là giàng viên giáo diic ngh nghip l thuyêt (hang III) hoc tuong 

du'ong tr len; 
b) Co bang thc si trO' len phui hp vO'i nhim v dup'c giao; 
c) Co bang tot nghip co cap i 1un chInh tr hoc cu nhân chInh tr; 
d) CO chñ'ng chi ngoi ngü thông dung trInh d bc 3 hoc tuong duong 

tiO' len; 
d) Co chiling chi tin h9c co bàn trO' len; 
e) Co 5 nàm tr len tham gia giàng dy hoc tharn gia quàn 1 giáo duc 

nghê nghip. 

2. Phó Hiu trtthng 
a) Là giâng viên giáo dic nghê nghip 1,2 thuyêt (hang III) hoãc tuong 

duo'ng tr len; 
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b) Co bang thc si tri len phi hçip vó'i nhim vi ducic giao; 
c) Co bang tot nghip cao cap 1' 1un chinh tr hoc cir nhân chInh tr; 
d) Co chtrng chi ngoi ngü thông dung trInh d bc 3 hoc tuong duong 

tr len; 
d) Co ch1rng chi tin h9c co bàn tr len; 
e) Co 3 näm tth len tham gia giâng dy hoc tham gia quàn l giáo dc 

nghê nghip. 
Riêng dOi vôi Phó Hiu trithng phi trách dào tto thI tiêu chuân bô nhim 

nhu tiêu chuân dôi vi Hiu trung. 

Mçic 4 
CHtC DANH LANH DO, QUAN LY 

CAC DON VI SIY NGHI1P KHAC 

Diu 15. Chfrc danh lãnh dio Vin Diu tra, Quy hoch thng, Vin 
Kinh tê và Quy hoich Thüy san, Vin Quy hotch Va Thiêt kê Hông nghip, 
Vin Quy hoich Thily kyi, Vin Quy hoich Thüy kyi mien Nam 

1. Vin trtr&ng 
a) Là nghiên ciu viên chInh (hang II) hoc tuong duo'ng tr& len; 
b) Co bang thc si tth len phü hgp vi nhim v duc giao; 
c) Co bang tot nghip cao cap l lun chInh trj hoc ctr nhãn chInh trj; 
d) Co chCrng chi ngoai ngQ' thông diing trInh d bc 4 hoc tuong duong 

tri len; 
d) Co chtrng chi tin hpc co' bàn tr len; 
e) Dã dam nhim chiirc v lãnh do, quàn l ye linh virc chuyên mOn, 

chuyên ngành duçc giao cap vu, cap vin tr len. 

2. Phó vin trff&ng 
a) Là nghiên cru viên (hang III) hoc tuang throng trr len; 
b) Co bang thc si tth len phi hp vài nhim vii thrqc giao; 
c) Co bang tot nghip cao cap l 1un chInh tn, hoc cr nhân chInh tr; 
d) Co chiirng chi ngoi ngU thông ding trInh d bc 3 hoc tuong throng 

tr len; 
d) Co chü'ng chi tin h9c co' bàn trY len; 
e) Dà lam cong tác quàn 1 ye linh virc chuyên môn, chuyên ngành 

dugc giao. 

Diêu 16. Chu'c danh lãnh dto trung tam s1r nghip triyc thuc B 

1. Giám dc trung tam 
a) Là chuyênvien chInh hoc tuong duong trô len; 
b) Co bang tot nghip dai hpc trO' len phii hgp vó'i nhim v duçic giao; 
c) Co bang tot nghiêp cao cap l 1un chInh trj hoc Cu nhân chInh tri; 
d) Co chung clii ngoai ng thông ding trinh d bc 3 hoc tuo'ng thro'ng 

tr len; 
d) Co chtrng chi tin hpc co bàn tr& len; 
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e) Dã darn nhiêrn chtrc vu lành dao, quàn 1,2 ye lirth virc chuyên môn, 
chuyên ngành duçic giao cap vu, cap trung tarn trô len. 

2. Phó giám dc trung tam 
a) Là chuyênviên hoc tuo'ng duang tr len; 
b) Co bang tot nghip di h9c tr len phü hgp vôi nhim vi duc giao; 
c) Co bang tot nghip cao cap i 1un chInh tr hoc ccr nhân chinh trj; 
d) Co chirng chi ngoi ngü thông dirng trInh d bc 3 hoc tucing throng 

tr len; 
d) Co chimg chi tin h9c co bàn tr& len; 
e) Dä lam cong tác quân l ye linh virc chuyên môn, chuyen ngành 

duçic giao. 

lJiêu 17. Chfrc danh lãnh dto Báo Nông nghip Vit Nam và Tp clii 
Nông nghip 

1. Tong biên tp 
a) Là biên tp viên hang III hoc tuong duong tr len; 
b) Co bang tot nghip dai hçc tr len chuyên ngành báo chI, xuât bàn. 

Tnthng hp có bang tOt nghip di hçc khác chuyên ngành báo chI, xuât bàn thI 
phài qua Rp bôi duO'ng ye nghip vi báo chI, xuât bàn tr 08 tuân trô len; 

c) Co the nhà báo cOn hiêu luc; 
d) Co bang tot nghip cao cap l lun chInh tr hoc cir nhân chInh tr; 
d) Co chrng chi ngoi ngtt thông ding trInh d bc 3 hoc tu'ong duong 

trô len; 
e) Co chtrng chi tin h9c co bàn trô len; 
g) Dã dam nhiêrn chiirc vu iãnh do, quân 1 ye linh vuc chuyên mOn, 

chuyên ngành duçrc giao cap vii, cap don v tr& len. 

2. Phó tOng biên tp 
a) Là biên tp viên hang III hoc tuo'ng duong tr& len; 
b) Co bang tot nghip di hpc trY len chuyên ngành báo chI, xuât bàn. 

Trung hgp có bang tOt nghip dii h9c khác chuyên ngành báo chI, xuât bàn thi 
phài qua lrp bOi duö'ng ye nghip v báo chI, xuât bàn tr 08 tuân tri len; 

c) Co the nhà báo cOn hiêu luc; 
d) Co bang tOt nghiêp cao cp 1 lun chInh trj hoac  cr nhân chInh tr; 
d) Co chrng chi ngoi ngü' thông ding trInh d bc 3 hoc tuong duong 

trO' len; 
e) Co chirng chi tin hçc co bàn tr len; 
g) Dã lam cOng tác quàn l ye lIñh virc chuyen mOn, chuyên ngành 

duo'c giao. 

IJiêu 18. Chirc danh lãnh do Bnh vin Nông nghip 
1. Giám dOe 
a) Là bác si chInh (hang II) hoc tuong duong trô len; 
b) Co bang tot nghip bác si chuyen khoa cap ii hoc tin si y hoc; 
c) Co chrng chi quân l bnh vin; 
d) Co bang tot nghip cao cap i lun chInh tr hoc cr nhàn chInh tn; 
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d) Co chtrng chi ngoi ngü thông ding trInh d bc 3 hoc tuang throng 
tr len; 

e) Co chirng chi tin h9c co bàn tr len; 
g) Dã darn nhirn chrc v lath dao,  quán 1 v lTnh vrc chuyên rnôn, 

chuyên ngành dugc giao cap vi, cap don v tr len. 

2. Phó giám dôc 
a) Là bác si (htng III) hoc tuong ducing tr len; 
b) Co bang tot nghip bác si chuyên khoa cap i hoc thc si y hpc trô len; 
c) Co bang tot nghip cao cap 1)2 lun chInh trj hoc cü' nhân chInh tn; 
d) Co chrng chi ngo1i ngü thông dçing trInh d bc 2 hoc tuong duong 

tr len; 
d) Co chCrng chi tin hpc co bàn tri len; 
e) Dä lam cOng tác quán 1)2 ye linh virc chuyên rnôn, chuyên ngành 

ducic giao. 

Diu 19. ChIrc danh Iãnh do Ban Quán 12 các dçr an Nông nghip, 
Ban Quãn 12  các dr an Lam nghip và Ban Quãn 1 Trung tro'ng các di an 
Thug lo'i 

1. Trtthng ban 
a) Là chuyên viên chjnh hoc tuong duo'ng trO len; 
b) Cóbäng tot nghip dai  h9c tth len phi'ii hyp vôi nhim v di.rçc giao; có 

chirng chi bôi duong quàn 1)2 dij an, quàn 1)2 dâu thâu; 
c) Co bang tot nghip cao cap 1)2 lun chInh trj hoc ciir nhân chInh trj; 
d) Co chirng chi Tiêng Anh trInh d bc 4 hoc tuong throng tri len; 
d) Co chirng chi tin hpc co bàn trO' len; 
e) Dã darn nhiêm chirc v lãnh do, quán 1)2 ye linh vrc chuyên mOn, 

chuyên ngành dugc giao cap vu, cap don vj tr len. 

2. Phó trtthng ban 
a) Là chuyên viên hoc tuong throng tr len; 
b) Co bang tot nghip di hpc tr& len phü hçp vi thim vi du'c giao; có 

chrng chi bôi duO'ng quàn 1)2 dir an, quán 1)2 dâu thâu; 
c) Co bang tOt nghip cao cap 1)2 1un chInh tr hoc ci1r nhân chinh tr; 
d) Co chixng chi Tiêng Anh trInh d bc 4 hoc tuong throng tr& len; 
d) Co chirng chi tin h9c co bàn tr len; 
e) Dà lam cong táë quàn 1)2 ye linh vrc chuyen mOn, chuyên ngành 

duçic giao. 

fliêu 20. Chirc danh lãnh d,o Ban Quãn 1)2 DIu tu' và Xây ding Thüy 19'i 
khu vffc 

1. Giám doe 
a) Là chuyên vien hoc tuong duong tr len; 
b) Co bang t& nghip dti h9c tri len phü hçip vó'i nhim v duc'c giao; có 

chiirng chi bOi duing quàn 1)2 di,r an, quân 1)2 dâu thâu và giám sat thi cOng xây dmg 
cong tninh; 
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c) Co bang tt nghip cao cp 1 1un chInh trj hoc ci:r nhân chinh tr; 
d) Co chiirng chi ngo1i ng thông ding trInh d bc 2 hoc tuong duong 

trâ len; 
d) Co chiimg chi tin hpc co bàn tr len; 
e) Ba dam nhim chirc vii lãnh dao, quàn 1 ye lTnh virc chuyên môn, 

chuyên ngành ducic giao tr cap vu, cap don v tri len. 

2. Phó giám dôc 
a) Là chuyên vien hoc tuong ducing tr len; 
b) Co bang tot nghip di hçc tr& len phi hcp vO'i nhim vi duçic giao; có 

chñ'ng chi bôi duOng quàn l dx an, quàn l' dâu thâu và giárn sat thi cOng xây dmg 
cong trInh; 

c) Co bang tOt nghip trung cap i lun chInh tri tr& len; 
d) Co chirng chi ngoi ngü thông ding trInh d bc 2 hoc tuo'ng duong 

trO' len; 
d) Co chrng chi tin h9c cci bàn tr& len; 
e) Ba lam cong tác quàn l ye lTnh virc chuyên môn, chuyên ngành 

duc giao. 

Muc 5 
CHtC DANH LANH 1JO, QUAN LV DOANH NGHI1P 

Diêu 21. Chuc danh lãnh dto doanh nghip do nhà ntnrc Ham giü' 
100% von diêu lê 

1. Chü tjch cong ty 
a) Co bang tOt nghip di hpc tr len phi hp vi nhim vi dugc giao; 
b) Co bng tOt nghip cao cap ! 1un chInh tri hoc cr nhân chInE tr; 
c) Ba có kinh nghiêm quàn 1, diêu hành doanh nghip thuc ngành nghê 

kinh doanh chInh cia doanh nghip hoc dã tham gia quàn 1)2 nba nuóc ye doanh 
nghip; 

d) Các tiêu chuân khác quy djiih tai  Biêu 1 doanh nghip. 

2. Giáin dôc 
a) Co bang tOt nghip di hpc trO' len phü hp vôi nhim vi du?c  giao; 
b) Co bang tOt nghip cao cap 1)2 1un chInh tr hoäc cr nhân chInb tn; 
c) Ba có kinh nghim quàn 1)2, dieu hành doanh nghip thuc ngành nghe 

kinh doanh chInh cüa doanh nghip hoc dã tham gia quãn.  1)2 nhâ nuó'c ye doanh 
nghip; 

d) Các tiêu chun khác quy dnh ti Diu l doanh nghip. 

3 Kiêm soát viên 
a) Co bang tOt nghip di h9c tr len chuyen ngành tài chInE, kê toán, 

kiem toán hoc chuyen ngành phui hçip vôi ngành nghe kinh doanh chInE cña 
doanh nghip; 

b) Co bang tot nghip trung cap 1)2 1un chInh trj trO' len; 
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c) Dã cá kinh nghirn thi.rc t trong ngânh ngh kinh doanh chInh cfia 
doanhnghip; 

d) Các tiêu chuân khác quy dinh ti Diêu 1 doanh nghip. 

Diu 22. Ngu'ô'i di din phân vn cüa Nhà nirc cila B tii cong ty cO 
phãn 

1. Co bang tot nghiêp dii h9c tr len ye chuyên mon tâi chInh, kê toán 
hoc linE vrc kinh doanh chinh cüa doanh nghip có von dâu ttr. 

2.. Co bang tot nghip trung cap 1 lun chInh trj tth len. 
3. D có kinh nghim quàn 1, diêu hành doanh nghip thuc ngành nghê 

kinh doanh chinh cüa doanh nghiêp hoc dã tham gia quàn l nhà nuó'c ye doanh 
nghip. 

4. Các tiêu chuân khác quy dnh ti Diêu l doanh nghip. 

Diêu 23. Chñ'c danh Chü tch, Giám dOc, Tong biên tp Cong ty trách 
nhim hui'u hin mIt thành viên Nhà xuãt bàn Nông nghip 

1. Co bang tOt nghip di h9c tri len phi hgp vó nhim v duçc giao. 
2. Co chüng chi hành nghê biên tap. 
3. Co bang tot nghip cao c.p l lun chInh tr hoc cr nhân chInh tr. 
4. Co chüng chi ngoi ng& thông diing trInh d bc 3 hoc tu'o'ng duo'ng 

trY len. 
5. Co chIrng chi tin hpc CG bàn tth len. 
6. Co 03 nàm tr len lam rnt trong các cOng vic biên tp, quãn l xuât bàn 

hoäc báo chI, quán l tai co quan chu quàn nhà xuât bàn hoc nhà xuât bàn hoc 
ca quan báo chi. 

Chu'o'nglV 
TO CHU'C THU'C HItN 

Diu 24. Diu khoãn thi hành 

1. Các tiêu chuan trên là quy dinh chung khi xern xét b nhim ln dâu. Trong 
tmOng hcp dC bit neu chua dáp üT1g dü tieu chuân thl phài dUçYC Ban can sr 
Dàng B ho.c B trithng phé duyt chu truGng trrnYc khi thirc hin quy trinh 
bô nhiêm. 

2. Trong thi han 02 närn sau khi duoc b nhiêrn, can bô länh dao, quàn l 
phâi bô sung van bang, ching chi dào tao, bôi duO'ng ye i 1un chinE tr, quàn l2 

nhà nuó'c, kien thirc lãnh dao,  quán 1 cap vi, cap phông, quôc phông và an ninh 
(neu chua co), gôm: 

a) ye i luân chInh tij: Bang tot nghip trung Cap l lun chinE tn, tr len dOi 
yj lãnh do cap phOng trirc thuc cac c.ic, vu thuc B; Van phông B, Thanh 
tra B; cap tnthng phông cüa các dan vi sr nghip trirc thuc B; 

b) ye kin thiiic, k7 näng quart l nhâ nuóc, quân l chuyen ngành, quOc 
phông và an ninE: 

- Chirng chi bOi dixOng quán 1 hành chinE nhà nu'ic ngch chuyên vien 
cao cap di vó,i cp tnithng dan vi hành chinh trrc thuc B; ngch chuyên viën 
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chInli di vá,i cp phd doii v hành chInli tl7c thuc B và iành do ca quan, dan vi 
hành chInh tnjc thu5c lông c1Ic; 

- Chi.mg chi bôi duOng ye nghip vi quân l theo quy dnh cüa B quân i 
chuyCn ngành; 

- Chirng chi bi duOng lành do cap vi dôi vói lãnh do các ca quan, dan 
vi tr1rc thuc B và Ca quan, dan vi hành chInh tr1rc thuc Tong c1c; 

- Chi.rng chi bdi duOng lãnh do cap phdng dôi vdi lãnh do cap phdng 
thudc các ca quail, don vi hành chinh tnrc thuc Bvà trirc thuOc Tong c11c; 

- Chirng nhn chu'ang trinli bôi duöng kiên thüc quôc phdng vâ an ninh 
cho các ddi tung quy dnh cüa Nhà nud'c. 

Các tiêu chuân quy dnh trong ldioàn 2 Diêu nay là dieu kin khi xem xét 
bd nhiêrn lai. 

3. DOi vd'i các trudlig trung cap chua thirc hien  sp xêp, to chirc li theo 
Ngh quyêt 1 9-NQ/TW cüa Hi ngh ln thd sáu Ban Chap hành Trung ung 
Dâng khóa XII thI tiêp t1ic tliirc hin theo quy dnh truc day. 

4. Trung hçp các quy dnh cla Dáng, Nba nuó'c và cc quan có thrn quyen 
ban hành các tiêu chuân rnói hoc cao hon so vói các tiêu chuân trong quy dnh nay 
till se thi'c hiên theo các quy djnh rnói, cao hon do. 

Diu 25. Trách nhiêm thi hành 

1. Thu tnr&ng các ca quan, don vi thuc B có trách nhirn thçrc hin quy 
djnh nay; xây dirng tiêu chuân các chiTrc danh lãnh dao, quàn 1 thuc thârn quyên 
nhung ldiOng cO trong quy dnh nay. 

2. Trong qua trinh thirc hin nu có vuó'ng rnc, thu trung các co quan, 
dan vj can kp thai báo cáo B (qua Vi To chuc can b) dê tong hp báo cáo 
Bô truOng xern xét, quyêt dnh./. 

guyen Xuan Ctro'ng 
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