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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xét nâng ngạch, bổ nhiệm và xếp ngạch lương chuyên viên chính  

đối với công chức vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh về 

quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, 

viên chức cơ quan hành chính, đơn vị công lập, cán bộ, công chức cấp xã và các chức 

danh lãnh đạo quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh; 

Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 282/TTr-SNV ngày    

12/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Xét nâng ngạch công chức đối với ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó Giám 

đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên 

chính vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ. 

Điều 2. Ông Nguyễn Ngọc Thái được bổ nhiệm và xếp ngạch lương chuyên 

viên chính (01.002), bậc 5, hệ số 5,76. Thời gian hưởng ngạch lương mới và tính nâng 

lương lần sau từ ngày ký Quyết định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ; Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Nguyễn Ngọc Thái chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định thi này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở: Nội vụ, VH,TT&DL; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thế 
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