
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:        /QĐ-UBND            Thuận Nam, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Bùi Thị Bích Vương, 

 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhị Hà 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM 

 

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 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

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 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc 

hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước 

thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 0/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của Ủy ban nhân 

dân huyện Thuận Nam về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện Thuận Nam; Quyết định số 174/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 của Ủy 

ban nhân dân huyện Thuận Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động thuộc Ủy ban nhân dân huyện; 

Theo Biên bản họp Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn ngày 

22/01/2021và đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhị Hà tại Tờ trình số 

109/TTr-UBND ngày 16/11/2020, Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 58/TTr-

PNV ngày 25/01/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với bà Bùi Thị Bích 

Vương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhị Hà  cụ th  như s u:   

  - Ngạch: Cán sự;                       M  ngạch: 01.004;  



2 

 

  - Từ bậc: 3/12;     Hệ số : 2,26; 

  - Lên bậc: 4/12;     Hệ số : 2,46; 

  Thời gi n đư c hư ng và xét nâng bậc lương l n s u    từ ngà  09/7/2020.  

Điều 2. Chánh Văn phòng Cấp ủ  và Chính qu ền  Trư ng Phòng Nội vụ, 

Trư ng Phòng Tài chính - Kế hoạch  Chủ tịch Ủ  b n nhân dân x  Nhị Hà; Thủ 

trư ng các cơ qu n  đơn vị có liên qu n và bà Bùi Thị Bích Vương căn cứ Qu ết 

định thi hành./. 
 

  

Nơi nhận:                
- Như điều 2; 

- CT  các PCT UBND hu ện; 

- KB Nhà nước hu ện; 

- BH Xã hội hu ện;    

- Lưu: VT. 
VN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Xuân Vỹ 
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