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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tiếp nhận vào làm công chức 

 

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 trưởng Bộ Nội 

vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, 

viên chức;  

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 03/TTr-SNV ngày 18/4/2022 và 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tại Báo cáo số 22/BC-HĐKTSH ngày 18/4/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tiếp nhận bà Võ Thị Nghĩa (sinh ngày 14/8/1986, trình độ chuyên 

môn: tốt nghiệp đại học, ngành Kế toán), công chức Tài chính - Kế toán, UBND 

xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc vào làm công chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ, kể từ ngày 06/5/2022. 

Điều 2. Bà Võ Thị Nghĩa được xếp ngạch chuyên viên, mã số 01.003, bậc 

4, hệ số 3,33; thời gian để tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/01/2022. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và 

Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và bà Võ Thị Nghĩa căn cứ Quyết 

định thi hành./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, NC2. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  

   Võ Trọng Hải 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-02-2007-tt-bnv-huong-dan-xep-luong-nang-ngach-chuyen-ngach-chuyen-loai-cong-chuc-vien-chuc-20779.aspx
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