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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM
Dc Ip - Tir do - Htnh phüc
Minh Long, ngày tháng 10 nàm 2018

QUYET IMNH
Vê vic nâng mñ'c phu cap thâm nien ngh di vói ông Tru'o'ng Van Bong
CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYEN MINH LONG
Can c1r Luât T chirc Chinh quyn da phuang ngây 1 9/6/2015;
Can ci Nghi dnh so 204/2 004/ND-Cp ngày 1 4/1
2/2004 cüa ChInh
phü; ye ché do tiên lu'ang dôi vói can bô, cong chic, viên chirc và 1rc lu'çrng
vu trang; Nghi dinh sO 76/2
009ftD-Cp ngây 15/9/2009 cüa ChInE phü sra
dôi, bô sung môt so diêu cüa Nghi dinE sO 204/2
0O4Dp ngây 14/12/2004
cüa ChInh phñ;
Can ci'r Thông tu lien tich s 04/2 009/TTLT.BNVBTC ngày
24/1 2/2009 cüa BO Nôi vu - Bô Tâi chInh Huó'ng dan thrc hin chê d phi
cap thâm nien nghê dOi vâi can bô, cOng chic dã dr?c xêp lung theo các
ngch hoäc chirc danE chuyên ngành Tôa an, Kiêm sat, Kiêm toán, Thanh tra,
Thi hânh an dan sirvà Kiêrn lam;
Can cü Quyet dijnh sO 62/2 01 7/QD-UBND ngày 1 5/9/2017
cña UBNID
tinh Quáng Ngãi ban hânh Quy dnh phân cap ye quân l can bO, cong chirc,
viên chüc; can b, cOng chüc cap xä vã ngithi quán J,2
doanh nghiêp tinh
QuãngNgai;
Xét dê nghi cüa Chánh Thanh tra huyên Minh Long ti Cong van so
06/C V-Ttra ngây 0 4/7/2018 và TruO'ng phông Ni vij huyn,
QUYET fflNH:
Biu 1. Nâng mic phu cp thâm niên ngh cho ông Truong Van DOng,
Chánh Thanh tra huyn Minh Long.
Ngch lucing dang hu&ng: Thanh tra viên, ma so ngch: 04.025 vâ
hu'ng ph cap thâm niên nghe 21% (Hai mtcai môt phán tram) ké tü ngày
06/6/2017.
Mirc ph cp thâm niên ngh duoc nâng len 22% (Hai inzc'i hai phcn
tram,) kê tix ngày 0 6/6/2018.
Biêu 2. Quyet djnh nay có hiêu Fçrc thi hânh kê tü' ngày k.
Biêu 3. Chánh van phông HDND và UBND huyên, Tnthng phông: Ni
vu, Tài chInE - K hoach huyên; Chánh Thanh tra huyên; Thu trung các c
quan, dun vj có lien quan và ông Truo'ng Van Dông chju trách nhiêm thi hành
Quyet djnh nây./.
Noi nhân:
- Nhu' diu 3;
- CT, các PCT UBND huyn;
- VPUB: C, PVP;
- Lu'u VT.

