
  

 

BỘ NỘI VỤ 

 

 

Số:           /BNV-TCCB 

V/v lấy ý kiến đối với 

 dự thảo Thông tư  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng  10  năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 

năm 2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên 

môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và Thông tư số 10/2019/TT-

BNV ngày 02 tháng 8 năm 2019 hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch 

công chức chuyên ngành văn thư (sau đây viết tắt là Thông tư). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến đối với dự thảo 

Thông tư nêu trên (gửi kèm Công văn này) và gửi về Bộ Nội vụ (qua Vụ Tổ 

chức cán bộ) trước ngày 20/10/2020 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Nội vụ 

xem xét, quyết định. 

Bộ Nội vụ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.                                    

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (để b/c); 

- Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ (để đăng 

trên Trang TTĐT BNV);  

- Lưu: VT, TCCB. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn 
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