
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-KHTC 
       V/v triển khai các Thông tư của Bộ Lao    

động - Thương binh và Xã hội 

 

Kon Tum, ngày       tháng       năm 

  

  Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành các Thông tư: 

- Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2022 của 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định chế độ trang cấp 

phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. 

- Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 01 năm 2023 của 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền 

lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Thông tư này có hiệu lực kể 

từ ngày 20 tháng 02 năm 2023; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

 (các Thông tư nêu trên được đính kèm trên hệ thống Ioffice). 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến nội dung 

các Thông tư nêu trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý; đồng thời triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (t/d); 

- Các đơn vị hành chính trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Phạm Thị Trung 
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