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QUYET or.ai
V vic nâng bc lirong thuô'ng xuyên di vó'i cong chfrc
GIAM DOC S THÔNG TIN VA TRUYEN ThÔNG
Gán cü Quylt dfnh sá 21/2021/QD-UBND ngày 06/8/2021 cia Uy ban nhân
dan tinh Quy a)nh chwc nang, nhicm vy, quyen hgn va co' cau to chu'c cua So'
Thông tin và Truyên thông tinh Thai BInh;
C'än cz Nghj äinh s 204/2004/ND-CF ngày 14/12/2004 cza GhInh phi v
che dp tien luoiig doz voz can b9, cong chu'c, vien chuc va ltc lucxng vu trang;
Can th Thông tw s 08/2013/TJ'-BNV ngày 3 1/7/2013 cza Bç5 trwó'ng Bç5 Nç$i
vy Hiding dan thrc hin chl d.5 náng bc lwo'ng thwdig xuyên và nâng bc lwo'ng
tridic th&i hqn dói vó'i can b5, cong chic, viên chiv và ngwôl lao dng; Thông tw
so 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 cña B tiding Bó Nçi vy tha dOi, bô sung chê
d.3 nâng bç2c lwog thu'&ng xuyen, nâng bc lu'ong trzthc thd'i hgn và chê dç5 phy
cap thâm nien vwqt khung dôi vái can bç, côngc1n-c, viên chzc và ngzthi lao dng,
Cván th Quyet dlnh s 09/2014/QD-UBND ngày 22/7/2014 cüa Uy ban nhân
dan tinh ye viçc ban hành Quy dlnh v quán l) can b, cOng chzc trong các ca
quan hanh chznh o' cap tin/i, cap huyçn, dcii v sr nghzçp cong lcip, to chwc chznh
frj - xc hi nghe nghip, tc4 chic xâ hi, td chicx hpi ngh nghip thu& tinh Thai
BInh; Quyêt din/i so 11/2018/QD-UBND ngày 21/9/2018 cüa Uy ban n/ian dan
tin/i tha dOi, ha sung mç3t sa diu cüa Quy djnh ve quán i can b5, cong chü'c;
Xét dê nghj cia C/ian/i VánphOngSà.
QUYET DjNIi:
Diu 1. Nâng b.c hong thuông xuyen 4i vâi bà Ha Thj Thñy, chuyên viên
Van phàng, S& Thông tin và Truyn thông.
Mas6ng.ch: 06.031;
Tr bc 2, h so lucmg: 2,67;
Lênbc3, h s hong: 3,00;
Thai diem thic hiçn duqc tmh tir ngay 15 thang 12 nam 2021.
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Dieu 2. Chanh Van phong So, Truong cac don vl co lien
quan va ba Ha Th
Tháy cMu trách nhim thi hành quyt djnh này././.q
Niinhn:
'A
- Nhix Dieu
2;
- Lnh do Si;
- Cng UDT Si;
- Luu: VT, TCCB.

