Ngày 30/12/2019, B T pháp ban hành Thông t 10/2019/TT-BTP Quy nh v tiêu chun chc danh
Giám c, Phó Giám c S T pháp. Thông t này có hiu lc t hôm nay (ngày 12/02/2020).
Theo ó, tiêu chun v trình ca Giám c S T pháp c quy nh nh sau:
- Có trình c nhân lut tr lên;
- ang gi ngch chuyên viên chính hoc tng ng tr lên;
- Có chng ch bi dng ngch chuyên viên cao cp hoc có bng tt nghip cao cp lý lun chính tr - hành
chính hoc tng ng;
- Có bng tt nghip cao cp lý lun chính tr hoc cao cp lý lun chính tr - hành chính hoc c nhân chính tr
hoc có giy xác nhn trình lý lun tng ng cao cp lý lun chính tr;
- Có chng ch bi dng lãnh o cp v hoc cp s;
- Có chng ch ngoi ng vi trình tng ng bc 3 tr lên ca khung nng lc ngoi ng Vit Nam;
- Có chng ch tin hc vi trình t chun k nng s dng công ngh thông tin c bn.
Ngoài ra, Giám c S T pháp phi có thi gian công tác pháp lut t 05 nm tr lên và có ít nht 03 nm m
nhim chc v lãnh o t cp trng phòng thuc S hoc tng ng tr lên (c cng dn nu công tác không liên tc). ng
thi phi c quy hoch chc danh Giám c S hoc tng ng tr lên.
i vi Phó Giám c yêu cu phi có tiêu chun nh sau: V trình nh Giám c (riêng ngoi ng ch cn trình
tng ng bc 2 tr lên ca khung nng lc ngoi ng Vit Nam); V kinh nghim công tác phi có thi gian công tác
pháp lut t 05 nm tr lên và có ít nht 03 nm m nhim chc v lãnh o t cp phó trng phòng thuc S hoc tng
ng tr lên, trng phòng thuc y ban nhân dân cp huyn hoc tng ng tr lên (thi gian nêu trên không liên tc
thì c cng dn); c quy hoch chc danh Phó Giám c S hoc tng ng tr lên.
Ngoài ra, Thông t cho phép yêu cu các tiêu chun khác và giao cho cp có thm quyn và Ch tch y ban
nhân dân cp tnh phê duyt phù hp vi quy nh ti Thông t này.
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