
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN THANH XUÂN 

 

Số:             /UBND-NV 

V/v chuyển xếp lương đối với  

nhân viên văn thư trường học  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Thanh Xuân, ngày          tháng        năm 2023 

 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS công lập thuộc quận 

                

Thực hiện Công văn số 403/SNV-XDCQ ngày 22/02/2023 của Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội về việc triển khai hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc chuyển 

xếp lương đối với nhân viên văn thư trường học. 

Để thực hiện việc chuyển xếp lương đối với nhân viên văn thư trường học 

theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ, UBND quận 

yêu cầu các trường thực hiện nội dung sau: 

1. Rà soát đối tượng là biên chế nhân viên văn thư hiện có của đơn vị hiện 

đang hưởng mã số ngạch 01.004; 

2. Gửi hồ sơ về UBND quận (qua phòng Nội vụ trước 16h00 ngày 15/3/2023), gồm:  

- Văn bản và danh sách đề nghị chuyển xếp lương (theo mẫu); 

- Hồ sơ của từng cá nhân theo danh sách đề nghị (bản photocopy các văn 

bản) gồm: 

+ Các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; 

+ Quyết định tuyển dụng; Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; 

Quyết định lương hiện hưởng gần nhất. 

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị gửi file mềm danh sách qua thư điện tử địa chỉ 

email: pnv_thanhxuan@hanoi.gov.vn 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị đơn vị 

phản ánh về UBND quận (qua phòng Nội vụ) để trao đổi, hướng dẫn và báo cáo 

UBND quận xin ý kiến chỉ đạo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, NV. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Võ Đăng Dũng 

 


		2023-03-08T16:56:05+0700


		2023-03-08T17:06:20+0700


		2023-03-08T17:23:11+0700


		2023-03-08T17:23:11+0700


		2023-03-08T17:23:11+0700


		2023-03-08T17:23:11+0700




