
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH QUANG TR! Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

s.U63  /QD-UBND Quáng Trj, ngày O tháng 8 nãm 2020 

QUYET D!NH 
V vic nâng bc lu'ong thu'ông xuyên di vói viên ch(rc 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TfNH QUANG TRI 

Can ctLut t chtc chInh quyn d/aphwong ngày 19/6/2015; 

Can ct' Nghj djnh sá 204/2004/ND-C'P ngày 14/12/2004 cia C'hInh phz ye' 
chê d5 tiên lu'oiig dôi vó'i can b, cong ch&c, viên chic và ltc lu'qng vu trang; 

C'àn ci Thông tic sd 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 cia Bç3 Nt5i vy hwáng 
dan thyv hin ché d nâng bçc luv'ng thw&ng xuyên và náng b2c lu'ong tru'O'c 
thai hgn dOi vài can bç5, cOng chi'c, viên chtc và ngu'ài lao dng; 

Thzrc hin Quy djnh soT 09-QDi/TU ngày 2 0/4/2018 cia Tinh iy  Quáng Trj 
ye phán cap quán l can ba,' 

Theo d nghj cia Giám dO'c SO' Nç5i vy tgi TO' trInh sO 492/TI'r-SNV ngày 
03/8112020. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Nâng bc luo'ng thu?mg xuyên dôi vói ông Nguyn Quc Nam. 

Chrc VçI, don vj cong tác: Phó Giárn d& Dài Phát thanh - Truyn hmnh tinh. 

Thuc ngach: K sir (ma s: 13.095). 

Tü bc 6, h so 3,99 len bc 7 h s 4,32. 

Thai dim hi.râng b.c lu'Gng mâi và tInh nâng bc h.rang 1n sau ké tr ngày 
01/8/2020. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày k ban hành. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc Si Ni vçi, Giám dc Dài Phát 
thanh và Truyên hInh tinh, Thu trithng các Ca quan lien quan vâ ông Nguyen 
Quôc Narn chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nây./.o 

No'i izltçin: CHU TICHv* 
- Nhtx Diêu 2; 
- SâNi vu (02 ban); 
- Dài PT-TH tinh; 
- Luu: VT, NC. 
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