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 Kính gửi: 

 - Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; 

     - Các đơn vị thuộc Sở; 

     - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

     - Các Trường PTDTNT cấp huyện; 

     - Các Trung tâm GDNN - GDTX huyện. 

            (Sau đây gọi chung là các đơn vị) 

 

 Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cao Bằng nhận được Công văn số 

2535/SNV-TTr ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực 

hiện các văn bản ngành nội vụ quý IV năm 2022, Giám đốc Sở GD&ĐT Cao Bằng 

đề nghị các lãnh đạo đơn vị triển khai, phổ biến đến công chức, viên chức, người 

lao động và người học của đơn vị một số văn bản quy phạm pháp luật dưới đây 

của Ngành Nội vụ và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Ngành Nội vụ 

như sau:  

 1. Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 20/8/2022 của Chính phủ quy định 

nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (Có 

hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022); 

 2. Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Có 

hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2022); 

 3. Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ quy định 

nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản 

lý (Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2022); 

 4. Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ, tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập xử lý tài sản tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

(Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2022); 

 5. Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng 

hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ (Có hiệu lực thi 

hành từ ngày 15/10/2022); 

  6. Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 

31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, 

tổ dân phố (Có hiệu lực thi hành từ ngày 23/5/2022). 
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 Các văn bản trên được gửi kèm Công văn này qua Hệ thống Quản lý điều 

hành văn bản Ioffice.  

 Giám đốc Sở đề nghị các lãnh đạo đơn vị nghiên cứu, lựa chọn những nội 

dung trong các văn bản pháp luật trên phù hợp với từng đối tượng để tuyên truyền, 

phổ biến trong các buổi phổ biến pháp luật hoặc trong các cuộc họp của đơn vị có 

hiệu quả./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng Thông tin Điện tử của Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, TT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Văn Dương  
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