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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nâng ngạch và xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy 

định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra; 

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 31/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức; 

Căn cứ Thông báo số 38/TTCP-HĐTTTVC ngày 21/5/2018 của Hội đồng thi 

nâng ngạch Thanh tra viên chính, Thanh tra Chính phủ về kết quả thi nâng ngạch công 

chức từ ngạch thanh tra viên lên ngạch thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 621/SNV-CCVC ngày 

31/5/2018 và Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 224/TT-VP ngày 25/5/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nâng ngạch đối với ông Nguyễn Xuân Kiên. 

Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ; 

Từ ngạch: Thanh tra viên;                              - Mã ngạch: 04.025. 

Vào ngạch: Thanh tra viên chính;     - Mã ngạch: 04.024. 

Hưởng bậc: 1;     - Hệ số: 4,40. 

Điều 2. Thời điểm bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên chính và hưởng lương 

mới, các chế độ đối với Thanh tra viên chính kể từ ngày 01/01/2018.  

Thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/01/2018. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và 

Công nghệ, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Nguyễn 

Xuân Kiên căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

{ 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thanh tra Chính phủ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính, KBNN tỉnh; 

- PVP UBND tỉnh (phụ trách NC); 

- Lưu: VT, NC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

    
(Đã ký) 

 

 

 

Đặng Ngọc Sơn 
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