
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số: 504 /SNV-CCVC 
 

V/v giải quyết chế độ chính sách   

6 tháng đầu năm 2020  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 04 năm 2020 

                   
 

            Kính gửi:  

                                     - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp 

                                     trực thuộc UBND tỉnh; các trường Cao đẳng thuộc tỉnh, 

                                     các tổ chức Hội cấp tỉnh; 

                                     - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 
 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nội vụ: số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 

hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; số 

04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm 

niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ các Thông tư liên tịch: số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 

24/12/2009 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ 

cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch 

hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án 

dân sự và kiểm lâm; số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH  ngày 

30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/ 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên 

đối với nhà giáo; 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau: 

1. Giải quyết các chế độ: nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương 

trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên ngành giáo dục, 

thanh tra, kiểm lâm và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên 

chức kỳ 6 tháng đầu năm 2020 theo đúng các quy định hiện hành. Báo cáo Sở Nội 

vụ xét duyệt theo các Biểu mẫu và lịch gửi kèm. Quá thời hạn trên, Sở Nội vụ 

không thực hiện xét duyệt đối với đề nghị của các cơ quan, đơn vị. 

2. Hoàn thiện các báo cáo thống kê về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, 

viên chức theo Thông tư số 06/2019/TT-BNV và Thông tư số 07/2019/TT-BNV 

của Bộ Nội vụ theo nội dung và mẫu biểu đã yêu cầu tại Công văn số 1588/SNV-

CCVC ngày 10/10/2019 và gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trước ngày 25/4/2020. 



Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện các 

nội dung nêu trên./. 

(Công văn và các biểu mẫu hướng dẫn được đăng tải trên Website Sở Nội vụ 

tại địa chỉ www.sonoivuvinhphuc.gov.vn)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Như trên; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- Website Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, CCVC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Hoàng Thanh 

 

http://www.sonoivuvinhphuc.gov.vn)./

