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QUYẾTĐỊNH 

Về việc nâng lương thường xuyên đối với cán bộ công chức 

 
GIÁMĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢNG TRỊ 

 

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của Ủy ban 

nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế  

độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông 

tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng 

bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND,ngày 17/4/2020 của Uỷ ban nhân 

dân Tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, công chức, 

viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 

chức Hội được giao biên chế, Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn Điều lệ, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước,  UBND 

làm đại diện chủ sở hữu; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Sở. 
 

 

QUYẾTĐỊNH: 
 

Điều 1.Nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Ngọc Hà 

Thuộc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Ngạch Chuyên viên (mã ngạch 01.003); 

Từ bậc 5, hệ số 3,66 lên bậc 6, hệ số 3,99 kể từ ngày 01/9/2020. 

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Sở, Trưởng các phòng có liên 

quan và bà Nguyễn Ngọc Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
 


		2020-09-03T09:38:06+0700
	Việt Nam
	Hồ Xuân Hòe<hoxuanhoe@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-09-03T09:38:35+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




