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THÔNG TƯ SỐ 2/2021/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 
 

(Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2021) 

 

Ngày 11/6/2021, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ 

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, có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/8/2021.  

Đồng thời, bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy 

phạm pháp luật (QPPL) sau: Thông tư số 

11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Nội vụ; Thông tư số 

14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Nội vụ; Thông tư số 

10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội vụ; bãi bỏ Điều 1 Thông 

tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 

của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức học 

tập, phổ biến, quán triệt nội dung Thông 

tư số 02/2021/TT-BNV đến toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý và thực hiện đúng các quy 

định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, 

nghiệp vụ, xếp lương đối với các ngạch 

công chức chuyên ngành hành chính, công 

chức chuyên ngành văn thư. Đồng thời Sở 

tổ chức kiểm tra, rà soát các trường hợp 

giữ ngạch công chức chuyên ngành hành 

chính và công chức chuyên ngành văn thư. 

Đối với các trường hợp chưa phù hợp với 

quy định tại Thông tư  số 02/2021/TT-

BNV ngày 11/6/2021, Sở sẽ tổng hợp báo 

cáo Sở Nội vụ Vĩnh Phúc xem xét, giải 

quyết theo đúng quy định 

Một trong những nội dung cần lưu ý tại 

Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021 của  Bộ Trưởng Bộ Nội vụ 

vừa ban hành là hướng dẫn xếp lương 

đối với các ngạch công chức chuyên 

ngành hành chính. Trên cơ sở quy định 

tại Điều 14 Thông tư 02/2021/TT-BNV 

hướng dẫn cụ thể cách xếp lương các 

ngạch công chức chuyên ngành hành 

chính như sau: 

Ngạch Chuyên viên cao cấp (mã số 

01.001):  Áp dụng bảng lương công chức 

loại A3, nhóm 1 (A3.1), có hệ số lương từ 

6,2 - 8,0 (tương đương với mức lương từ 

9,238 - 11,92 triệu đồng/tháng); 

- Ngạch Chuyên viên chính (mã số 

01.002): Áp dụng bảng lương công chức 

loại A2, nhóm 1 (A2.1), có hệ số lương 

4,4 - 6,78 (tương đương với mức lương từ 

6,556 - 10,102 triệu đồng/tháng); 

- Ngạch Chuyên viên (mã số 01.003): Áp 

dụng bảng lương công chức loại A1, có hệ 

số lương từ 2,34 - 4,98 (tương đương mức 

lương từ 3,486 - 7,42 triệu đồng/tháng); 

- Ngạch Cán sự (mã số 01.004): Áp dụng 

bảng lương công chức loại A0, có hệ số 

lương 2,1 - 4,89 (tương đương mức lương 

từ 3,129 - 7,286 triệu đồng/tháng); 

- Ngạch Nhân viên (mã số 01.005): Áp 

dụng bảng lương công chức loại B, có hệ 

số lương từ 1,86 - 4,06 (tương đương mức 

lương từ 2,771 - 6,049 triệu đồng/tháng). 

Việc chuyển xếp lương đối với công chức 

từ các ngạch công chức chuyên ngành 

hiện giữ sang ngạch công chức chuyên 

ngành hành chính quy định tại Thông tư 

này được thực hiện theo hướng dẫn tại 

khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT-

BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Trưởng Bộ 

Nội vụ. Trường hợp công chức chưa đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển xếp lương 

vào ngạch cán sự, ngạch nhân viên theo 

quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư 

05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông 

tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 

13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ 



chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp 

lương đối với các ngạch công chức chuyên 

ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng 

ngạch công chức thì tiếp tục được xếp 

lương theo ngạch công chức hiện hưởng 

trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Thông 

tư này có hiệu lực thi hành. 

       Trong thời hạn 05 năm nay, công 

chức phải hoàn thiện tiêu chuẩn về trình 

độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch cán sự, 

ngạch nhân viên (mới). Khi công chức đáp 

ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch cán 

sự, ngạch nhân viên (mới) thì cơ quan sử 

dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý 

công chức để xem xét, quyết định bổ 

nhiệm vào ngạch. Trường hợp công chức 

không hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ 

đào tạo theo yêu cầu của ngạch công chức 

thì thực hiện tinh giản biên chế theo quy 

định của pháp luật hiện hành 

Thông tư 02/2021/TT-BNV không còn 

quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại 

ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình 

độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức 

hành chính 

Theo quy định hiện nay, Thông tư số 

11/2014/TT-BNV, Thông tư 14/2014/TT-

BNV yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin 

học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng đối với công chức hành chính. 

Thông tư số 02/2021/TT-BNV yêu cầu 

công chức hành chính có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được 

ngoại ngữ ở trình độ phù hợp tùy theo yêu 

cầu trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của từng ngạch, cụ thể 

như sau: 

- Ngạch Chuyên viên cao cấp:  cần có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, 

sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương 

đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc 

thiểu số đối với công chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị 

trí việc làm. 

- Ngạch Chuyên viên chính, ngạch 

Chuyên viên: cần có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được 

ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 

khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc 

sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối 

với công chức công tác ở vùng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

- Ngạch Cán sự; ngạch Nhân viên; 

ngạch Văn thư viên; ngạch Văn thư viên 

trung cấp:  cần sử dụng thành thạo các 

phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu 

cầu nhiệm vụ. 

Thông tư số 02/2021/TT-BNV còn quy 

định ngạch Văn thư viên chính cần có khả 

năng tổ chức lao động trong hoạt động văn 

thư; sử dụng thành thạo hệ thống quản lý 

tài liệu điện tử; có kỹ năng kiểm soát việc 

bảo đảm tuân thủ đúng thể thức, quy trình, 

thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản 

hành chính theo quy định của pháp luật... 
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