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CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
DEc 1p - Ty do - Hnh phiic
Quthng Trj, ngày ,1.2 tháng 01 nàm 202!

QUYET D!NH
V viêc nãng bc itrong thuông xuyên &ii vói can b, cong chuc
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI
Can ci Lu4t to chtc chInh quyén d.iaphuring ngày 19/6/2015;
Can ci Nghj djn/i sO 204/2004/ND-CP ngày 14/1 2/2004 cia ChInh phi ye
ché' dç5 tié'n luring dói v&i can bó, cong ch'c, viên chtc và Iyc lu'cing vu trang;
Can ct- Thong tic sO 08/2013/7T-BNV ngây 3 1/7/2013 cia B Ni vy hu&ng
dan thy'c hin ché dç3 náng bc luring thu&ng xuyên và náng bgc luring trut5c
th&i han dOi vài can bô, cong chic, viên chac và ngu'ô'i lao d5ng;
Thicc hiçn Quy djnh sé' 09-QDi/TU ngày 20/4/2018 cza Tinh zy ye' phdn
cap qudn ij can bç5;
Theo dé' nghj cia Chánh Van phông UBND tinh và cia Giám dO'c S& N5i vy
tQi Ta trmnh sO 01/TTr-SNV ngày 04/01/2021.
QUYET IMNH:
Diêu 1. Nâng bc luong thithng xuyên dôi vâi ông Lê Nguyen Hng.
Chrc vy, don vj cong tác: Giám dtc Sâ Lao dng - Thi.rong binh và Xä hi.
Tü bâc 4, h s 5,42, ngch Chuyên vién chInh (ma s& 01.002) len bc 5,
he so 5,76, ngch Chuyên viên chInh (ma so: 01.002).
Thii dim huâng bc lucing mi vâ tInh xét nâng bc hxcing ln sau k tr
ngây 01/01/2021.
Diu 2. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S1i Nôi vy, Giám dôc Sâ
Lao dng - Thixcing birth và Xã hi, Thu tri.thng các Co quan lien quan vã ông Lê
Nguyen Hông chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!. .&
Noi nhân:
- Nhu Diêu 2;
- SO LDTB&XH;
- S&Nôi vu;
- Luu: VT, NC.

