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     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:           /QĐ-STP                              Tây Ninh, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nâng bậc lương đối với viên chức   

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP  

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh; 

 Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 3 của Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây 

Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 

2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

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 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ trưởng Bộ 

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

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

Căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; 

Căn cứ kết quả cuộc họp xét nâng bậc lương của Sở Tư pháp ngày 

15/6/2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nâng bậc lương cho bà Đỗ Hồng Ngọc, Thủ quỹ Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Tư pháp.  

Từ bậc   7/12;  hệ số 2,58; ngạch Thủ quỹ;   mã số  06.035. 

Lên bậc 8/12;  hệ số 2,76; ngạch Thủ quỹ;   mã số  06.035. 

Kể từ ngày 01/9/2021. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

tỉnh Tây Ninh và bà Đỗ Hồng Ngọc căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC  
- Sở Nội vụ;                                                                                                    

- Ban Giám đốc; 

- Như điều 2; 

- Lưu: VT, VPtc.                                                                                                                    
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