
Uû ban nh©n d©n
 X· nam chÝnh

Sè:        / CV- UBND
(V/v n©ng l¬ng tríc thêi h¹n
    cho c¸n bé, c«ng chøc x·)

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

      Nam chÝnh, ngµy      th¸ng 01 n¨m 2022

KÝnh göi: -  Uû ban nh©n d©n HuyÖn Nam s¸ch;
                -  Phßng néi vô HuyÖn nam s¸ch.

 C¨n cø LuËt chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ngµy 19/ 06/2015;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§ - CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ 
chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang; NghÞ 
®Þnh sè 17/2013/N§ - CP ngµy 19/02/2013 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung 
mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§ - CP;

C¨n cø th«ng t sè 08/2013/TT - BNV ngµy 31/7/2013 cña Bé néi vô híng 
dÉn thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn vµ n©ng bËc l¬ng tríc thêi 
h¹n ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, ngêi lao ®éng;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1125/2006/Q§- UBND ngµy 13/6/2006 cña UBND TØnh 
H¶i D¬ng vÒ viªch ban hµnh quy ®Þnh qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc vµ c¸n bé, c«ng 
chøc, viªn chøc thuéc tØnh; quyÕt ®Þnh sè 3107/2007/Q§ - UBND ngµy 29/8/2007 
cña UBND tØnh H¶i D¬ng vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu trong Quy ®Þnh vÒ 
c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc tØnh;

 C¨n cø vµo hå s¬ ®Ò nghÞ cña c¸ nh©n cã tªn sau:

- ¤ng: V¬ng §×nh T¸

- Sinh ngµy: 28 th¸ng 04 n¨m 1963;

- Chøc vô: Chñ tÞch Cùu chiÕn binh.

- Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc CTXH  - Trêng ®¹i häc s ph¹m hµ néi

- HiÖn ®ang hëng hÖ sè l¬ng bËc 1 ng¹ch chuyªn viªn, m· ng¹ch 01.003, hÖ 
sè  2,67  kÓ tõ ngµy 01/11/2019.

1 - ¤ng: Lª Quang Cêng

- Sinh ngµy: 15 th¸ng 10  n¨m 1974;

- Chøc vô:  V¨n phßng - Thèng kª x· Nam ChÝnh.

- Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc CTXH  - Trêng §¹i häc S ph¹m Hµ Néi;

- Thµnh tÝch c¸ nh©n ®îc  Chñ tÞch UBND tØnh tÆng b»ng khen n¨m 2018  cã 
thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c tæ chøc §¹i héi TDTT c¸c cÊp lÇn thø VIII n¨m 
2017 - 2018

- HiÖn ®ang hëng hÖ sè l¬ng bËc 2 ng¹ch Chuyªn viªn, m· ng¹ch 01.003, hÖ 
sè 2,67 kÓ tõ ngµy 01/07/2018. 



VËy UBND x· Nam ChÝnh ®Ò nghÞ UBND HuyÖn, Phßng Néi vô quan t©m xÐt 
n©ng l¬ng bËc 3 tríc thêi h¹n cho 02 ®ång chÝ C¸n bé c«ng chøc cã tªn trªn ( cã 
hå s¬ kÌm theo)./.

N¬i nhËn:

- Nh kÝnh göi;

- Lu VT.

chñ tÞch

TrÇn V¨n XuyÕn
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