
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2210 /UBND-NC 
V/v thực hiện Thông tư của Bộ Nội vụ  

về sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc 

lương thường xuyên, nâng bậc lương 

trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm 

niên vượt khung  

       Tuyên Quang, ngày 07 tháng 7  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh; 

- Các tổ chức hội được giao số lượng người làm việc; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ      

sửa đổi, bổ sung chế độ nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn 

và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức     

và người lao động (UBND tỉnh gửi liên thông qua Phần mềm Quản lý văn bản), 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

Các cơ quan, đơn vị tại mục kính gửi căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 

29/6/2021 của Bộ Nội vụ; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định hiện hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện);  

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh; 

- TP Nội chính; 

- Lưu: VT, NC (Thg). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Tạ Văn Dũng 
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