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QIJYET DINU
V vic nâng bc ltrong ththiig xuyên di vói nhân viên
GL&M DOC S5 THÔNG TIN vA TRUYEN THÔNG
Can cz. Quyet djnh so 21/2021/QD-UBND ngày 06/8/2021 cia (Ty ban nhán
dan tinh Quy djnh chic náng, nhim
quyn hgn và cci cdu to chzc cia Sá
Thông tin và Truyên thông tin/i Thai BInh',
Cán ci Nghj d/nh sO 204/2004/ND-cF ffgay. 14/12/2004 cza CiiInh phz v
chê do tiên iwong dôi vài can b.3, cOng c/ã-c, .vien chik và 4cc lwiig vI trang;
Can thThông tw sO 08/2013/TT-DNVn.ày 31/7/2013 cia Bô trwáng B Npi
vu Hwóiig dan thwc hzên chê dO nâng ba'ç luong thw&ng xuyên và ndng bâc lwcing
trwóc thai hgn dOi vái can b5, cOng chz
iên chic va ngwOi lao dng, Thông tw
scf 03/2021/TT-BNVngày 29/6/2021 cza BO trwO'ng Bô Ni vy tha dOi, bô sung chê
d nâng bc lwcrng thu'&ng xuyen, nâng bac lu'o'ng trwác thai hgn và chê dç5 phy
cap thám niên vwt khung dOi vó'i can b, cOng chz-c; vien chik và ngwô'i lao dng,
Can ci Quyê't djnh sO 09/2014/QD-UBND ngy 22/7/2014 cüa Uy ban nhán
dan tinh vJ vic ban han/i Quy djnh v quán l can b, cOng chik trong các cci
quan hành chInh a cap tinh, cap huyên, dbn vj sy' nghip cong lcp, to chic chInh
trj - xà hi nghé nghip, to chic xâh5i, tO chi'ec.a hi nghê nghip thu5c tin/i Thai
BInh, Quyêt din/i sO 1 i/2018/QD-U31'D ngày 21/9/2018 cza Uy ban nhãn dan
tznh swa doi, bo sung mQt so .dzeu cua Quy mn/i ye quan ly can bQ, cong chwc;
Xét d nght cia C/ian/i Van phOng SO'.
QUYETDiNH:
Diu 1. Nâng bc lucing thumg Xuyêfl d6i: vó'i ông Nguyn Vn Phucmg,
nhãn viên Van phông, Sâ Thông tin và Truyn thông.
MAsngch:Oi.010;
Tu b.c 11, hç so kwng: 3,85;
Len bc 12, hç so luong: 4,03;
Thii dim thc hin duqc tInh ttrngay 01 tháng 12 nám 2021.
Diu 2. Chánh VAn phông Sâ, Tnthng các dcm vj có lien quan Va ông
Nguyen Vn Phucmg chju trách nhim thihành quyêt djnh này./.—
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