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DcIp-Tido-Htnh phüc
Quáng Tr/, ngày

43 tháng Olnám 2021

QUYETD!NH
Ye vice nang bc hrong thiro'ng xuyen doi vo'i can b9, cong chtrc
A

CHU T!CH U BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR!
Can ctLuçt t cht'c chInh quyn djaphu'ong ngày 19/6/2015;
Can cii' Nghj djnh s 204/2004/ND-cP ngày 14/12/2004 cia ChInh phi v
ché d5 ti&n hrong dói vâi can b3, cong chjc, viên chic và ltc htcing vu trang,
Can c Thông tu's 08/2013/TT-BNVngày 31/7/2013 cia Bó N5i vy hithng
dcin thy'c hin ché' d5 náng b4c lu'ong thwông xuyên và náng bc lu'o'ng tru'ác
thô'i hgn dOi vó'i can b5, cong chjc, viên ch&c và ngu'ài lao dç5ng;
Thyv hin Quy djnh sO' 09-QDi/TU ngày 20/4/2018 cza Tinh zy v phán
cap quán 1) can bô;
Theo d nghj cia Chánh Van phông UBND tinh và cza Giám dó'c Sà N3i vy
tgi Ta trIn/'z sO 01/Tl'r-SNVngày 04/01/202 1.
QUYET D!NH:
Diu 1. Nâng b.c luong thu&ng xuyên di vi ông Nguyn Thành Vu.
Chüc vi, don vj cong tác: Phó Chü tjch Uy ban nhân dan huyn Triu
Phong.
Tr bc 3, h s 5,08, ngch Chuyên viên chInh (ma s& 01.002) len bc 4,
h so 5,42, ngch Chuyên viên chInh (ma so: 01.002).
Thôi dim huâng bc krong mâi và tInh xét nâng bc luong 1n sau k ti'r
ngày 01/01/2021.
Diu 2. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S& Ni vii, Chü tjch
UBND huyên Triu Phong, Thu tru&ng các co quan lien quan và ông Nguyn
Thành Vu chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. '
Noi nh?in:
-N1urDiêu2;
- UBND huyn Triêu Phong;
- So Nii vu;
-Liru: VT,NC.,

