
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG  TR! Dc 1p - Tij do - Hnh phüc 

S:  .L6.23  /QD-UBND Quáng Trj, ngây  d4  tháng 9 nàm 2020 

QUVET DJNH 
V vic nâng bc ltrong trir&c thèi htin  di vói cong chtrc 

do 1p thãnh tich xut sac trong thyc hin nhim vi 

CHU T!CH  U'( BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can c&Lu2t I'd chü'c chInh quyn djaphuv'ng ngày 19/6/2015; 
Can cz Nghj djnh so 204/2004/ND-CT ngây 14/12/2004 cia C'hInh phi ye 

ché dç5 tin lircrng ddi vó'i can b, cong cháv, viên chtc và 4c lzrcrng vu trang; 
Can c& Thong tu'sO 08/2013/TT-BNVngây 31/7/2013 cia B5 Ni vy hithng 

dan t/Wc  hin ché' d5 náng bgc hwng thw&ng xuyên và náng bgc lu'cing tru&c 
th&i hgn ddi vái can bç3, cong c/nc, viên chtc và ngu'ô'i lao dç5ng; 

Can c& Quy djnh sd 09-QDi/TU ngày 20/4/2018 cia Tinh z.y v phán cap 
quán /•); can bçS; 

Thyc hin COng van so 4590/BNV-TL ngày 03/9/2020 cia Bó Ni vy ye 
vic náng bc lwo"ng trithc thai hgn dOi vói cOng chic 1p thành tich xuát s& 
trong thrc hin nhim vy, 

Xét dé nghj cza Giá,n dOc SO Ni vt tgi TO trInh s054 1/TTr-SNV ngày 
04/9/2 020. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Nâng bc luong truc thai han  12 tháng do 1p thành tIch xut sac 
trong thrc hin nhim vi di vâi ông Phan Van Linh; 

Chirc v1j, don vj cong tác: Giám dc Sâ Lao dng - Thuong binh và Xä hi. 
Thuc ngch: Chuyên viên cao cap (ma so: 01.00 1). 
Tr bc 3, h so 6,92 len b.c 4 h so 7,2 8; 
Th?i dim hithng bc lixang m&i k tir ngày 0 1/01/2020. 

A , , . , . . 
Theu 2. Chanh Van phong UBND tinh, Giam doc So N91 vI1, Giam doe So 

Lao dng - Thuong binh và Xä hi, Thu tru&ng các co quan lien quan và Ong 
Phan Van Linh chu trách nhirn thi hành Quyêt djnh nâyJ.t& 

Noi n/i In: 
-NhuDiêu2; 
- SàN,i viii; 
- Sdc LD-TB&XH; 
- Luu VT,  NC..w- 
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