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Thái Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc nâng bậc lương thường xuyên
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền
thông Thái Bình;
Căn cứ Nghị định số 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;
Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng
dẫn thực hiện 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 09/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức trong các cơ
quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính
trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh
Thái Bình; Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý cán bộ, công chức;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Hoàng Thị Nhuần, Phó
Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông.
Mã số ngạch: 01.003;
Từ bậc 3, hệ số lương: 3,00;
Lên bậc 4, hệ số lương: 3,33;
Thời điểm thực hiện được tính từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.
Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các đơn vị có liên quan và bà Hoàng
Thị Nhuần chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Sở;
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT, TCCB.
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