UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36/QĐ-SKH-VP

Quảng Trị, ngày 30 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức.
GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; Thông
tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/02/2009 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài
chính V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công
chức đã được xếp lương theo ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát,
kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm;
Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 17/04/2020 của UBND tỉnh về
việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,
tổ chức hội được giao biên chế, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm
chủ sở hữu;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phụ cấp thâm niên nghề chức danh chuyên ngành thanh tra đối với ông:
Phùng Thế Khiêm, Thanh tra viên Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Thuộc ngạch thanh tra viên (mã số 04.025); Bậc 4 - Hệ số: 3,33.
Được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 7% mức lương hiện hưởng cộng phụ
cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) kể từ ngày
01/4/2022.
Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, các đơn vị liên quan và ông Phùng Thế Khiêm
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- - Lưu VT, KTT 2b, CVP 2b.
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