
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-STNMT 

          

             Hà Tĩnh, ngày       tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

 V/v nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức  

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

 Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 

của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên nghề đối 

với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch chức danh chuyên 

ngành tòa án, kiểm soát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 18/2021/QĐ-UBND ngày 

15/4/2021 ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người 

quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà 

nước thuộc UBND tỉnh; số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và 

Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc bổ nhiệm Thanh tra viên; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

                                     QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với ông Lê Tài Tuấn, Phó Chánh 

thanh tra Sở như sau: 

Ngạch hiện hưởng: Thanh tra viên;  Mã ngạch: 04.025; 

          Bậc lương hiện hưởng: Bậc 7;   Hệ số lương: 4,32. 

  Điều 2. Được nâng phụ cấp thâm niên nghề từ 7% lên 8%, thời gian hưởng 

kể từ ngày 01/11/2021. 

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

          Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, các đơn vị, cá nhân có liên 

quan và ông Lê Tài Tuấn căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- GĐ; các PGĐ; 

- Lưu: VT, KT, VP, NTH. 

Gửi: Bản giấy và bản điện tử 

 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 
   Nguyễn Thanh Điện 
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