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Hà Nội, ngậy 11 thủng 11 năm 20 ỉ 9
TIIÔNG T ư
Quy dịnh về diều kiện dế cơ sứ dào tạo, nghiên cứu
dược tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức
ngành văn hóa, thê thau và tiu lịch
( ’ăn cứ Luật Viên chức .võ’ 5H 2010 ỌHỈ2 ngày 15 thủng I I năm 2010;
( 'ăn cứ khoan X Đ iề u 40 N ghf đ ịn h sổ ÌO Ì 2 0 / 7 ND-C 7' ng ày 01 th ả n g 9

năm 2017 của ( 'hình phu về đào tạo, bill dicCrng càn hộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định sổ 79 2017 NĐ-CP ngày 17 thảng 7 năm 2017 cua
( 'hình phu quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức cua Hộ
Vởn hỏa. Thè thao vờ Du tịch;
Theo đẻ nghị cua Vụ tnùm g Vụ Tổ chức cản hộ,
Hộ trtrơng Hộ vỏn hóa, Thế thao và Du lịch hun hành Thông tu quy (tịnh
về điều kiện đê cơ sở đào lạo. nghiên cửu đttợc tô chúc thực hiện các chương
trình bồ! dưỡng viên chức ngành vãn hóa, thè thao và (ỉu lịch.
C hương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều I. Phạm vi điều chinh vả dổi tượng áp dụng
1. Thông tư nãy quy định về điều kiện đẻ cơ sở đào tạo. nghiên cứu đirợc
tô chức thực hiện các chương trinh bồi dưỡng viên chức ngành ván hoá, thể ihao
vả du lịch, bao gồm: các điều kiện về chương trinh, tài liệu bồi đường; giàng
viên; cơ sờ vật chất, cơ sở tlìực lìành; kinh nghiệm tò chức dào tạo. bồi dưỡng
của các cơ sờ dào lạo. nghiên cửu.
2. Thông tư nảy áp dụng đối với:
a) Cơ sớ dào lạor nghiên cửu bao gồm: học viện, viện nghiên cứu. trường
đại hục, tnrờnu cao đảng, trường trung cap có đáo tạo ngành vàn hóa, thè thao,
du lịch;
b) Cơ quan, tồ chức, cã nhân có liên quan.
Điều 2. Mục đích bồi dirâmg
1. Nàng cao nàng lực chuyên mòn. nghiộp vụ và đạo đức nghề nghiệp cũa
viên chức ngành ván hóa, thể thao và du lịch.
2. Dáp ứng tiòu cliuán chức danh nghe nghiệp theo quy định pháp luật đò
lảm cản cứ xét thăng liạiig. thi thẳng hạng theo liêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp và thực hiện các chề độ, chinh sách khác có liên quan.
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Chương II
ĐIỀU KIỆN ĐỂ CƠ SỞ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU
ĐƯỢC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
VIÊN CHỨC NGÀNH VAN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Điều 3. Chương trình bồi dưỡng
1. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên
chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch, gồm các chuyên ngành: Thư viện, Di
sản văn hóa, Văn hóa cơ sở, Mỹ thuật, Nghệ thuật biểu diễn và Điện ảnh, Thể
dục thể thao và các chuyên ngành khác do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban
hành theo quy định của pháp luật.
2. Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ
năng chuyên ngành của viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương ban hành.
Điều 4. Tài liệu bồi dưỡng
1. Cơ sở đào tạo, nghiên cứu sử dụng một trong các tài liệu bồi dưỡng sau đây:
a) Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã được ban hành theo các chương trình bồi
dưỡng quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này;
b) Tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng
chuyên ngành của viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã được ban
hành theo quy định của pháp luật.
2. Tài liệu bồi dưỡng phải được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, được cập nhật thường xuyên,
phù hợp với chương trình bồi dưỡng viên chức tương ứng; đáp ứng yêu cầu
thực tiễn hoạt động nghề nghiệp của viên chức ngành văn hóa, thể thao và
du lịch.
Điều 5. Giảng viên
1. Giảng viên của cơ sở đào tạo, nghiên cứu; giảng viên kiêm nhiệm và
người được mời thỉnh giảng đảm bảo tiêu chuẩn về giảng viên đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 34 và Điều 35 Nghị định
số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
2. Giảng viên của cơ sở đào tạo, nghiên cứu phải đủ để tham gia giảng dạy ít
nhất 70% khối lượng chương trình bồi dưỡng được giao tổ chức thực hiện.
3. Người được mời thỉnh giảng phải có trình độ chuyên môn, quản lý,
kinh nghiệm phù hợp với chương trình bồi dưỡng.
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Điều 6. Cơ sở vât chất, cơ sở thưc hành
1. Có đủ phòng học, các phòng chức năng và các trang thiết bị cần thiết
đáp ứng yêu cầu giảng dạy lý thuyết và thực hành các kỹ năng nghề nghiệp ngành
văn hóa, thể thao và du lịch.
2. Có đủ nguồn thông tin tư liệu, gồm: sách, giáo trình, bài giảng, các tài
liệu liên quan phục vụ công tác bồi dưỡng viên chức chức ngành văn hóa, thể
thao và du lịch.
3. Có trang thông tin điện tử cung cấp, cập nhật thông tin về danh sách
giảng viên, danh mục tài liệu của từng chương trình bồi dưỡng và có hệ thống cơ
sở dữ liệu, lưu trữ thông tin về các khóa học, học viên.
Điều 7. Kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng
Cơ sở đào tạo, nghiên cứu phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong tổ
chức bồi dưỡng viên chức, hoặc được tổ chức đào tạo trình độ trung cấp trở lên về
các ngành hoặc chuyên ngành có liên quan đến các chương trình bồi dưỡng theo
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hoá, thể thao và du lịch.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Giao nhiệm vụ cho cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc thẩm quyền quản lý
được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cụ thể theo tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch; chương trình bồi
dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành của
viên chức; gửi danh sách về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, theo
dõi, quản lý.
2. Hàng năm, tổng hợp và gửi báo cáo kết quả bồi dưỡng viên chức ngành
văn hoá, thể thao và du lịch về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ
chức cán bộ) trước ngày 31 tháng 12 để theo dõi, quản lý.
Điều 9. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo, nghiên cứu được giao nhiệm
vụ bồi dưỡng
1. Biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa,
thể thao và du lịch phù hợp với chương trình bồi dưỡng do Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch ban hành và với từng đối tượng bồi dưỡng; cung cấp tài liệu
tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập.
2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể
thao và du lịch cho từng đối tượng bảo đảm đúng quy định pháp luật.
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3. Quyết djnh danh sáclì học viên nhập học, quan lý quá trinh học tập.
đánh giá kết quả học tập vả công nhận kẻt quá học tập cùa học viên theo quy
định cua pháp luật.
Diều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, tkm vị á» học viên tham gia bồi tliriYn»
1. Hàng năm , xây đựng kc hoạch bồi dường viên chức ngành văn luSa. thè
thao và du lịch thuộc thảin quycn quán lý cùa cơ quan, đơn vị; báo cáo cư quan
quan lý trực ticp vả phối hợp với cơ sớ đáo tạo, nghiên cứu tồ chức bồi dường
theo kế hoạch.

2. Cỏ tránh nhiệm quàn lý hồ sơ; bao đàm tiêu chuần cua các học viên
dược cử đi tham gia bồi dirờiig theo quy đinh.
Điều 11. Iliệu lực thi hành:
Thòng tư này có hiệu lực thi hành từ ngày o I tháng o I nảm 2020.

Diều 12. Trách nhiệm thi hành
1. Các bộ. cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phu. tồ chức chinh tn xâ hội ớ Trung ương, úy ban nhàn dàn các tinh, thánh phố tr\rc thuộc Trung ương
và các lô chức, cá nhàn có lien quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trinh thực hiện nếu có khò klìãn. virớng mác, để nghị các cơ
quan, tồ chức, cá nhàn phan ảnh về Bộ Vãn hóa. Thề thao và Du lịch để xem
xét, giài quyết J.&L
Nơi nhậiế:
- Ban Bi thư T ning ưong Dang:
• T hủ tưóiìg. các Phô T hủ tướng C hinh phú;
- Vàn phong Trung ương Đang.
• Hôi dỏng dàn tòc và cá c Uy ban cua Ọ uôc hội:
• Vân phòng Q uốc hội.
- Ván phông c tiu lịch nước;
- Vỏn phông C hính phu.
- T ò a án n h ả n d á n lồi cao;
- V iện K icm sát nhân d án tồ i cao:

• C ác Bộ. cơ quan ngang Bó. c ơ quan thuộc
C h in h phu:

- HĐND, L'BND cac linh, thanh phô tnrc thuộc TW;
- C a quan Tron LỊưung cua các T ô chúc chinh tri - \ â hồi:

• Cực kiém tra văn bán Ọ PPL - Bõ Tư pháp.
- C ông bảo, C ông thông tin diện lư C hinh phu: cơ
sơ dữ lieu quốc gia vẻ pháp luốt. C ông thóng tin

di ộ n m c u o B ộ V H T T Ỏ L ;
___~
- Bộ trương, cá: Thử tnroiig Bộ VHTTDL;
- Các Vụ. dơn vi truc thupc Bỏ;
- S a VHTT, S a VHTTDL các tinh, thành phố trục
thuộc Trung ương,

•Lưu VT.TCCB. ĐH (400).

