
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN  CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-NV Cao Lộc, ngày        tháng 7 năm 2021 

 
   V/v Triển khai các Thông tư của Bộ Nội vụ  

về ngạch công chức chuyên ngành hành chính,  

      ngạch công chức chuyên ngành văn thư;  

        chế độ nâng bậc lương đối với CBCCVC 
 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 

- Các trường học công lập; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công 

chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 

03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc 

lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên 

vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. UBND huyện 

yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn phổ biến đến đội ngũ công chức 

thuộc thẩm quyền quản lý về quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ 

và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức 

chuyên ngành văn thư theo nội dung tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021 của Bộ Nội vụ; 

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; Hiệu trưởng các 

trường học công lập; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phổ biến đến đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý nội dung sửa đổi, bổ sung chế độ 

nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp 

thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy 

định tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ. 

(Có Thông tư số 02/2021/TT-BNV và Thông tư số 03/2021/TT-BNV của Bộ 

Nội vụ đính kèm trên hệ thống VNPT-IOffice) 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai theo quy định./.  
 

Nơi nhận:                                                
- Như trên;        

- CT, các PCT UBND huyện;    

- Các Phòng: Nội vụ, GD&ĐT; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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