
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TH 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022   

của Bộ Nội vụ 

Lai Châu, ngày      tháng     năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội 

vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021 của Bộ trưởng 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; sau khi xem xét, Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, 

nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực được giao tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 

số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ kể từ ngày Thông tư có 

hiệu lực thi hành (sao gửi kèm theo). 

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham 

mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư số 06/2022/TT-

BNV ngày 28/6/2022; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai 

thực hiện theo quy định. 

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, TH2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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