
ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                         

Số:1405/UBND-NC                        Tam Bình, ngày 19  tháng 9  năm 2017 

V/v triển khai thực hiện 

Thông tư số 05/2017/TT-BNV, 

ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ 

 

Kính gửi:  

                                               - Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện; 

                                               - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn. 

 

 

Căn cứ Công văn số 795/SNV-TCBC, ngày 14/9/2017 của Giám đốc Sở Nội 

vụ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của 

Bộ Nội vụ, 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Trưởng phòng Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung có liên quan đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 

05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 

13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu 

chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công 

chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, có hiệu 

lực kể từ ngày 01/10/2017 (Đính kèm văn bản có liên quan). 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn 

vị phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Nội vụ) để được hướng 

dẫn thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên; 

- TT.HU, HĐND huyện (để B/c);   

- CT, PCT. UBND huyện;  

- Chánh Văn phòng; 

- NC Khối Nội chính; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/2014/TT-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13/2010/TT-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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