Theo ó, B Ni v xut sa i, b sung im c, g, h Khon 3; im a, b Khon 4 iu 5 (ngch Vn th chính) Thông t s
14/2014/TT-BNV theo hng nh sau:
Tiêu chun v nng lc chuyên môn, nghip v ca Vn th chính: c) Có kin thc và nng lc t chc lao ng trong
hot ng vn th; ng dng thành tho công ngh thông tin, ng dng c nhng kinh nghim tiên tin trong nc,
ngoài nc nâng cao hiu qu công tác vn th; g) i vi công chc d thi nâng ngch vn th chính thì trong thi
gian gi ngch vn th hoc tng ng phi áp ng mt trong các iu kin sau: ch trì hoc tham gia xây dng ít nht
01 vn bn quy phm pháp lut mà c quan s dng công chc c giao ch trì xây dng, ã c cp có thm quyn
ban hành; ch trì hoc tham gia xây dng ít nht 01 tài, án, d án, chng trình nghiên cu khoa hc cp B,
ngành hoc cp tnh, cp huyn mà c quan s dng công chc c giao nhim v ch trì nghiên cu, xây dng, ã c
cp có thm quyn nghim thu và ánh giá t yêu cu; có ít nht 01 sáng kin c c quan có thm quyn công
nhn; h) Có kinh nghim trong lnh vc công tác vn th hoc trong hot ng lãnh o, qun lý. Công chc d thi
nâng ngch vn th chính phi có thi gian gi ngch vn th hoc tng ng t 09 nm tr lên (không k thi gian tp s,
th vic), trong ó thi gian gi ngch vn th ti thiu 01 nm (12 tháng).
Tiêu chun v trình ào to, bi dng: a) Có bng tt nghip i hc tr lên chuyên ngành vn th, lu tr hoc nu tt
nghip i hc chuyên ngành khác thì phi có chng ch bi dng Nghip v Vn th theo yêu cu v trí vic làm do
B Ni v ban hành; b) Có chng ch chng trình bi dng ngch Vn th chính.
B sung quy nh v cách xp lng
i vi Thông t s 10/2019/TT-BNV, B Ni v xut b sung Khon 4 iu 3 (Cách chuyn xp lng) nh sau:
Trng hp công chc có trình cao ng khi tuyn dng ã c xp lng công chc loi A0 theo quy nh ti Ngh nh s
204/2004/N-CP (trc ngày Thông t này có hiu lc thi hành), nay c b nhim vào ngch vn th trung cp
(mã s 02.008) thì vic xp bc lng trong ngch vn th trung cp c cn c vào thi gian công tác có óng bo him
xã hi bt buc theo thang, bng lng do Nhà nc quy nh (tr thi gian tp s, th vic) nh sau:
Tính t bc 2 ca ngch vn th trung cp, c sau thi gian 02 nm ( 24 tháng) c xp lên 01 bc lng (nu có thi
gian t quãng mà cha hng ch bo him xã hi thì c cng dn). Trng hp trong thi gian công tác có nm
không hoàn thành nhim v c giao hoc b k lut thì b kéo dài thêm ch nâng bc lng thng xuyên theo quy
nh.
Sau khi chuyn xp lng vào ngch vn th trung cp, nu h s lng c xp ngch vn th trung cp cng vi ph cp
thâm niên vt khung (nu có) thp hn h s lng ã hng ngch c thì c hng h s chênh lch bo lu cho bng h s
lng (k c ph cp thâm niên vt khung, nu có) ang hng ngch c. H s chênh lch bo lu này c hng trong sut
thi gian công chc xp lng ngch vn th trung cp. Sau ó, nu công chc c nâng ngch thì c cng h s chênh
lch bo lu này vào h s lng (k c ph cp thâm niên vt khung, nu có) ang hng xp lng vào chc danh c b
nhim khi nâng ngch và thôi hng h s chênh lch bo lu k t ngày hng lng ngch mi.
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