BỘ VĂN HOÁ,THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

Số: 440/QĐ - ĐHMTVN

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn
cán bộ quản lý cấp trưởng, phó phòng, ban, khoa và tương đương của
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
___________________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM
Căn cứ Quyết định số 3759/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ
Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý
công tác tổ chức cán bộ;
Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ
Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ
tướng Chính phủ quyết định ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Công văn số 3084/ BVHTTDL-TCCB ngày 29 tháng 8 năm 2008 của
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản
lý các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Hướng dẫn số 3706/ HD-BVHTTDL ngày 24 tháng 10 năm 2008 của
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản
lý các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về tiêu chuẩn chức danh
cán bộ quản lý cấp trưởng, phó phòng, ban, khoa và tương đương” của Trường Đại
học Mỹ thuật Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 210/QĐ-ĐHMTVN ngày
28 tháng 11 năm 2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 01 năm 2015.
Điều 3. Trưởng các đơn vị Phòng, Ban, Khoa và tương đương thuộc Trường
Đại học Mỹ thuật Việt Nam, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Vụ TCCB Bộ BVHTTDL (báo cáo);
- Như điều 3;
- Lưu VT, TCCB ( 30 b).

(Đã ký)
Lê Văn Sửu

TIÊU CHUẨN CÁN BỘ QUẢN LÝ
CẤP TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG, BAN, KHOA VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-ĐHMTVN ngày 05 tháng 12 năm 2014
của Hiệu Trưởng Đại học Mỹ thuật Việt Nam)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích
1. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cấp trưởng, phó phòng, ban, khoa và tương
đương của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, có đủ phẩm chất và năng lực, cơ cấu
hợp lý đảm bảo sự kế tục giữa các thế hệ nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được
giao;
2. Làm căn cứ để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và bổ nhiệm, miễn
nhiệm, điều động cán bộ.
Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện chung
1. Phẩm chất
a) Bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, kiên định
đường lối đổi mới, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng; tận tụy
phục vụ nhân dân;
b) Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; trung thực, thẳng thắn, có tinh thần
đấu tranh tự phê bình và phê bình; dân chủ, đoàn kết với đồng nghiệp; không tham
nhũng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, được cán bộ, công chức và
nhân dân nơi cư trú tín nhiệm;
c) Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc. Phong cách chỉ đạo
sâu sát, cụ thể, quyết đoán, dám làm và dám chịu trách nhiệm;
d) Có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành luật pháp và quy định của
Nhà nước, nội quy, quy chế của trường, đơn vị.
2. Năng lực
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a) Có năng lực tham mưu, lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
được giao;
b) Có khả năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản
quy phạm pháp luật, các dự án, chương trình, kế hoạch công tác được phân công;
c) Có khả năng quy tụ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực
hiện nhiệm vụ và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện
nhiệm vụ được phân công.
3. Hiểu biết
a) Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và
quan điểm của ngành, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn,
chuyên ngành được giao để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị;
b) Có kiến thức về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao, về nghiệp
vụ quản lý, tổ chức triển khai tại trường, đơn vị;
c) Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, các nước trong khu
vực và hội nhập quốc tế.
4. Điều kiện khác
a) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ đựơc giao;
b) Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi
đối với nữ;
c) Không trong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức.
Chương II
QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ TIÊU CHUẨN CÁN BỘ QUẢN LÝ
CẤP TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG, BAN, KHOA VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM
Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể đối với chức danh cấp Trưởng phòng,
ban, giám đốc trung tâm
1. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
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2. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Là chuyên viên và tương đương trở lên;
b) Trưởng phòng, ban, giám đốc trung tâm có trình độ từ đại học trở lên. Riêng
Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế phải có
trình độ tiến sĩ phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo tại Trường và có kinh
nghiệm giảng dạy đại học ít nhất 5 năm; Trưởng phòng tổ chức cán bộ có kinh
nghiệm giảng dạy đại học ít nhất 5 năm; Trưởng phòng Tài vụ có trình độ đại học
chuyên ngành Kế toán, Tài chính trở lên, đối với chức danh Kế toán trưởng thực hiện
theo Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;
c) Trình độ ngoại ngữ, tin học: có trình độ từ B trở lên một trong 5 ngoại ngữ
thông dụng, có khả năng sử dụng các phần mềm máy vi tính để phục vụ cho công tác
chuyên môn;
d) Trình độ lý luận chính trị: Từ trung cấp trở lên;
đ) Nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước: hoàn thành khóa học, bồi dưỡng
kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.
3. Thâm niên công tác, quản lý: có thời gian công tác trong ngành từ 05 năm trở
lên và đang giữ chức vụ quản lý là cấp phó.
4. Nhiệm kỳ quản lý: Trưởng phòng, ban, giám đốc trung tâm có nhiệm kỳ 5
năm và có thể được bổ nhiệm lại.
Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể đối với chức danh cấp Trưởng Khoa
1. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Ngạch giảng viên trở lên;
b) Trưởng khoa phải có trình độ tiến sĩ phù hợp với ngành, chuyên ngành đào
tạo tại khoa. Có uy tín về chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy nghiên cứu khoa
học và sáng tác;
c) Trình độ ngoại ngữ, tin học: có trình độ C trở lên một trong 5 ngoại ngữ
thông dụng, có khả năng sử dụng các phần mềm máy vi tính để phục vụ cho công tác
chuyên môn;
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d) Trình độ lý luận chính trị: từ trung cấp trở lên;
đ) Nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước: hoàn thành khóa học, bồi dưỡng
kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.
3. Thâm niên công tác, quản lý: có thời gian giảng dạy trong ngành từ 05 năm
trở lên và đang giữ chức vụ quản lý là cấp phó.
4. Nhiệm kỳ quản lý: Trưởng khoa có nhiệm kỳ 5 năm và có thể được bổ nhiệm
lại, nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Nhiệm kỳ của Trưởng khoa có thể theo
nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.
Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể đối với chức danh cấp Phó trưởng phòng,
ban và phó Giám đốc trung tâm
1. Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
(Trong trường hợp điều kiện thực tế và đặc thù của đơn vị có thể chưa phải là
Đảng viên đối với cấp Phó trưởng phòng, ban và trung tâm).
2. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Ngạch chuyên viên và tương đương trở lên;
b) Phó trưởng phòng, ban, phó giám đốc trung tâm có trình độ từ đại học trở
lên. Riêng Phó trưởng phòng Đào tạo có trình độ là Thạc sỹ trở lên; Phó trưởng phòng
Tài vụ có trình độ đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính;
c) Trình độ ngoại ngữ, tin học: có trình độ A một trong 5 ngoại ngữ thông
dụng, có khả năng sử dụng các phần mềm máy vi tính để phục vụ cho công tác
chuyên môn;
d) Trình độ lý luận chính trị: từ sơ cấp trở lên;
đ) Nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước: hoàn thành khóa học, bồi dưỡng
kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.
3. Thâm niên công tác: có thời gian công tác trong ngành từ 03 năm trở lên.

4

4. Nhiệm kỳ quản lý: Phó trưởng phòng, ban, trung tâm có nhiệm kỳ 5 năm và có thể
được bổ nhiệm lại.
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể đối với chức danh cấp Phó trưởng Khoa
1. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
(Trong trường hợp điều kiện thực tế và đặc thù của đơn vị cấp Phó trưởng khoa
có thể chưa phải là Đảng viên).
2. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Ngạch giảng viên trở lên;
b) Phó trưởng khoa có trình độ thạc sĩ phù hợp với ngành, chuyên ngành đào
tạo tại khoa. Đối với Phó trưởng khoa phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học có
trình độ là tiến sĩ, có uy tín về chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy nghiên cứu
khoa học và sáng tác;
c) Trình độ ngoại ngữ, tin học: có trình độ B trở lên một trong 5 ngoại ngữ
thông dụng, có khả năng sử dụng các phần mềm máy vi tính để phục vụ cho công tác
chuyên môn;
d) Trình độ lý luận chính trị: từ trung cấp trở lên;
đ) Nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước: hoàn thành khóa học, bồi dưỡng
kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.
3. Thâm niên công tác: Có thời gian giảng dạy trong ngành từ 03 năm trở lên;
4. Nhiệm kỳ quản lý: nhiệm kỳ của Phó trưởng khoa là 5 năm, có thể theo
nhiệm kỳ của trưởng khoa và có thể được bổ nhiệm lại.
Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể đối với chức danh cấp Viện trưởng, phó
Viện trưởng Viện mỹ thuật.
1. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Ngạch nghiên cứu viên và tương đương trở lên;
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b) Viện trưởng, Phó Viện trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học: có trình độ
chuyên môn tiến sĩ, chuyên ngành đào tạo phù hợp với chuyên ngành nghiên cứu, có
uy tín về chuyên môn, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học;
c) Trình độ ngoại ngữ, tin học: có trình độ từ C trở lên một trong 5 ngoại ngữ
thông dụng, có khả năng sử dụng các phần mềm máy vi tính để phục vụ cho công tác
chuyên môn;
d) Trình độ lý luận chính trị: từ trung cấp trở lên;
e) Nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước: hoàn thành khóa học, bồi dưỡng
kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên;
3. Thâm niên công tác, quản lý: có thời gian công tác trong ngành từ 05 năm trở
lên; Đối với chức danh Viện trưởng phải đang giữ chức vụ là Phó Viện trưởng hoặc
tương đương trở lên; Đối với chức danh Phó Viện trưởng phải đang giữ chức vụ quản
lý từ cấp Trưởng ban trở lên.
4. Nhiệm kỳ quản lý: nhiệm kỳ là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại.
Điều 8. Tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể đối với chức danh cấp Trưởng ban, Phó
trưởng ban thuộc Viện mỹ thuật.
1. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
(Trong trường hợp điều kiện thực tế và đặc thù của đơn vị cấp Phó trưởng ban
có thể chưa phải là Đảng viên).
2. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Ngạch nghiên cứu viên và tương đương trở lên;
b) Trưởng Ban, Phó trưởng Ban thuộc Viện Mỹ thuật (Ban mỹ thuật cổ; Ban
Mỹ thuật hiện đại; Ban Mỹ thuật ứng dụng) có trình độ từ thạc sỹ trở lên, chuyên
ngành đào tạo phù hợp với chuyên ngành nghiên cứu, có uy tín về chuyên môn, kinh
nghiệm nghiên cứu khoa học; Trưởng ban Thông tin, Tư liệu,Thư viện có trình độ từ
thạc sỹ trở lên; phó trưởng ban Thông tin, Tư liệu, Thư viện có trình độ từ đại học trở
lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với chuyên ngành quản lý, có uy tín về chuyên
môn, kinh nghiệm công tác.
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c) Trình độ ngoại ngữ, tin học: có trình độ từ B trở lên một trong 5 ngoại ngữ
thông dụng, có khả năng sử dụng các phần mềm máy vi tính để phục vụ cho công tác
chuyên môn;
d) Trình độ lý luận chính trị: từ trung cấp trở lên;
e) Nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước: hoàn thành khóa học, bồi dưỡng
kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên;
3. Thâm niên công tác, quản lý: có thời gian công tác trong ngành từ 05 năm trở
lên;
4. Nhiệm kỳ quản lý: nhiệm kỳ là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Hiệu trưởng có trách nhiệm thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ
quản lý, phối hợp với Ban Giám hiệu, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên,
phòng Tổ chức Cán bộ, thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động,
phân công cán bộ có phẩm chất, năng lực công tác giữ các chức vụ quản lý;
2. Quy định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 01 năm 2015, trong quá trình
thực hiện, nếu phát sinh những điều không hợp lý. Hiệu trưởng phối hợp với Ban
Giám hiệu, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, phòng Tổ chức Cán bộ sửa
đổi, bổ sung cho phù hợp./.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Văn Sửu
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