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Ha N6i, ngày&?Stháng  6 näm 2021 

   

SO: 3O9/BNV-CQDP 
V/v tiêu chu.n trInh do chuyen môn, 

nghip vi cña cong chrc cap xã 

KInh g1ri: Uy ban nhân dan tinh, thành pho^ trirc thu,c Trung uong 

B6 Ni vi nhn dugc kMn cüa mt sé dja phuong phn ánh vithng mc v tiêu 
chu.n trInh d dào t.o di vth chi.'rc danh Tu pháp - h tjch và tiêu chun chüng chi 
ngoi ng, tin hçc di vói các chic daub cong chi'rc cap x quy djnh tai  Thông ti.r s 
13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 cüa B tru&ng B6 Ni vi hithng dn Mt s 
quy djnh veA can b, cong chirc và nguôi boat dng không chuyên trách & cp xä, a 
thôn, t dan ph. D giài quyt vuàng mac nêu trên, B Ni V11 dang nghiên c1ru, 
de xut si.'ra dii, b6' sung Thông tu so 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 cho phü 
hqp, truóc mt ds nghj các dja phi.rong thirc hin nhir sau: 

1. Tiêu chuan v trmnh d dào tao  dôi vâi chirc danh Tu pháp - h tjch i cp xà 
thrc hin theo quy djnh tai  dim a khoan 2 Diêu 72 Lut H tjch näm 2014: "Co trInh 
do^ tr trung c.p 1ut trâ len và dA ducc bôi duô'ng nghip V11 h tjch". 

2. BO quy djrih ve^ chirng chi ngoi ngC, tin hoc di vol cong chrc c.p xà theo 
nhu quy djnh tai  Thông tr so^ 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 cüa BÔ tru&ng B 
Ni vii quy djnh ma si, tiêu chun chuyên môn, nghip vi và xêp luong di vOi Cl 
ngch cong chirc chuyên ngành hành chinh và cong chüc chuyên ngãnh vn thu. 

Trên day là kiên cüa B6 Ni vii, dê nghi Uy ban nhân dan tinh, thành pM trirc 
thuc Trung ucing nghiên ciru, thirc 

Nci nhn: 
- Nhtr trên; 
- SNV các tinh, thành ph trrc thuOc  TW; 

- B0 tnrOng Ph?m Thj Thanh Tr-A; 

- Thfr trung Nguyn Duy Thäng; 

- Liru: VT, Vii CQDP (05b). 

 

Phim Thj Thanh trã 
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