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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021 

 

Thực hiện Quyết định số 5365/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện, về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công 

dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện, UBND huyện thông báo kết quả tiếp công 

dân tháng 12 năm 2021 như sau: 

1. Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện 

Tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 05/11/2021 không có công dân đến kiến 

nghị, phản ánh đề đạt nguyện vọng tại trụ sở Tiếp công dân huyện. 

2. Tiếp công dân định kỳ ngày 20/12/2021  

Ngày 20/12/2021, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Bùi Quốc 

Khánh, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì tổ chức tiếp công dân định kỳ, tại buổi 

tiếp công dân có Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện, Phó Chánh thanh tra huyện, Ban tiếp công dân huyện tham gia tiếp công 

dân. 

Tại buổi tiếp công dân có ông Hoàng Văn Điệp, Viên chức trường PTDTBT 

THCS 1 xã Thiện Tân đến kiến nghị với nội dung: “Không đồng ý văn bản trả lời 

số 1663/UBND- NV ngày 10/11/2021 của UBND huyện và kiến nghị Chủ tịch 

UBND huyện giữ nguyên ngạch cán sự 01.004 (mới), đối với ông và thu hồi, bãi bỏ 

các văn bản về việc bổ nhiệm ngạch văn thư viên trung cấp đối với ông, để ông 

được bảo đảm quyền lợi theo quy định pháp luật hiện hành”. 

Trên cơ sở ý kiến của các thành phần tham gia cuộc họp, Chủ tịch UBND 

huyện có ý kiến như sau: 

1. Việc ông kiến nghị giữ nguyên ngạch Cán sự mới (ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính) 

Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV 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 (Thông 

tư 02/2021/TT-BNV). Tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 02/2021/TT-BNV có nêu: 

“Áp dụng quy định tại Chương III, Điều 15 Chương IV Thông tư 02/2021/TT-BNV 

trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức làm văn thư tại các 

đơn vị sự nghiệp công lập”. Ông Hoàng Văn Điệp, viên chức làm văn thư tại 

trường PTDTBT THCS 1 xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng là đối tượng quy định tại 

khoản 4, điều 16 của Thông tư số 02/2021/TT-BNV.  

Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, 

nghiệp vụ và xếp lương đối với cả 2 ngạch: ngạch công chức chuyên ngành hành 

chính và công chức chuyên ngành văn thư. Tuy nhiên đối với viên chức là văn thư 

tại đơn vị sự nghiệp công lập có nêu rõ “Áp dụng quy định tại Chương III, Điều 15 

Chương IV Thông tư 02/2021/TT-BNV” (các quy định tại Chương III, Điều 15 



 2 

Chương IV Thông tư 02/2021/TT-BNV đều là các quy định về ngạch công chức 

chuyên ngành văn thư, hoàn toàn không có quy định áp dụng ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính).  

Vì vậy, việc ông Hoàng Văn Điệp đề nghị giữ nguyên ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính (ngạch Cán sự), không bổ nhiệm sang ngạch công chức 

chuyên ngành văn thư là không đúng quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV 

của Bộ Nội vụ. 

Việc bổ nhiệm ông Hoàng Văn Điệp, viên chức làm văn thư tại trường 

PTDTBT THCS 1 xã Thiện Tân vào ngạch công chức chuyên ngành văn thư là 

đúng quy định. 

2. Việc ông yêu cầu hủy bỏ, thu hồi các văn bản liên quan đến việc bổ 

nhiệm ngạch công chức chuyên ngành văn thư  

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn, về phê duyệt danh sách bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công 

chức chuyên ngành văn thư viên trung cấp đối với công chức, viên chức các sở, 

ban ngành, UBND các huyện, thành phố, ngày 07/10/2021 Chủ tịch UBND huyện 

ban hành Quyết định số 4914/QĐ-UBND về bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối 

với viên chức; theo đó đối với ông Hoàng Văn Điệp viên chức hiện đang giữ ngạch 

cán sự, mã số ngạch 01.004 được bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch Văn thư viên 

trung cấp, mã số ngạch 02.008.  

Việc ông đề nghị Chủ tịch UBND huyện bãi bỏ, thu hồi tất cả các văn bản 

về xếp ngạch công chức chuyên ngành văn thư của ông (trong đó bao gồm cả 

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh) là không có căn cứ, không đúng thẩm quyền, 

không đúng quy định của pháp luật.  

3. Quyết định số 4914/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện về bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với ông là đúng thẩm quyền và 

đúng quy định của pháp luật, không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của 

ông. Các kiến nghị của ông đối với Quyết định 4914/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 

đã được Chủ tịch UBND huyện tiếp nhận, giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, 

xem xét. Trực tiếp đối thoại để lắng nghe và trả lời đầy đủ theo quy định của pháp 

luật về khiếu nại, tố cáo. 

UBND huyện thông báo kết quả Tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2021 

đến các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./. 

 
Nơi nhận:  

- Thanh tra tỉnh;                                 

- Ban TCD tỉnh; Báo cáo 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;                                                                                                                                                                                                                                                     
- CT, các PCT UBND huyện;                                                                                                                                                  

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Hội Nông dân huyện; 

- Lưu: VT, BTCD.. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nông Thị Huyền Trang 
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