UBND TỈNH KON TUM
SỞ NỘI VỤ

Số: 426 /SNV-TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 24 tháng 02 năm 2022

V/v trả lời đơn trình bày
của bà Phạm Thị Hồng

Kính gửi: Bà Phạm Thị Hồng, công chức UBND
phường Thống nhất, thành phố Kon Tum.
Ngày 16 tháng 02 năm 2022, Sở Nội vụ nhận được đơn trình bày của bà
Phạm Thị Hồng, địa chỉ 45A Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum,
hiện công tác tại Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum
(đơn đề ngày 16 tháng 02 năm 2022). Qua nghiên cứu hồ sơ của bà Phạm Thị
Hồng gửi kèm, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 3 Điều 10 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(1) về hướng dẫn một số quy định về cán bộ,
công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ
dân phố.
Công việc của bà Phạm Thị Hồng làm trước khi được tuyển dụng vào
chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường phường Thống Nhất từ
tháng 5/2012 đến trước tháng 01/2018 (Hợp đồng Chuyên viên Văn phòng
HĐND và UBND thành phố Kon Tum, phụ trách theo dõi, tham mưu các lĩnh
vực: Đất đai; thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ
chuyển mục đích sử dụng đất; địa giới hành chính ..) là phù hợp với chức danh
Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường bà Phạm Thị Hồng đã trúng tuyển.
Như vậy, đối với trường hợp bà Phạm Thị Hồng có thể căn cứ vào thời
gian công tác nêu trên (từ tháng 5/2012 đến trước tháng 01/2018) có đóng bảo
hiểm xã hội bắt buộc để xem xét xếp lại lương theo quy định.
Sở Nội vụ báo để bà Phạm Thị Hồng biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, PGĐ Sở Nội vụ;
- UBND thành phố Kon Tum;
- Phòng Nội vụ thành phố;
- Lưu: VT, TTr.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Chung
“Trường hợp trước khi được tuyển dụng công chức cấp xã đã đảm nhiệm công việc phù hợp với chức danh
công chức cấp xã và đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không
liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiệm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương
phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.”
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