
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     năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

 V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

Căn cứ các Thông tư: số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời 

hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; số 03/2021/TT-BNV 

ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường 

xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;  

Căn cứ các Quyết định: số 52/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường; số 54/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của 

UBND tỉnh ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất 

sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trên địa bàn tỉnh;  

Xét đề nghị của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tại Văn bản số 

429/VPĐKĐĐ-TH ngày 18/02/2022 và Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với bà Đinh Thị Xuân 

Huệ, Kế toán trưởng - Văn phòng Đăng ký đất đai;  

 Thành tích: Trong thời gian giữ bậc lương được tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi 

đua cơ sở năm 2021 (tại Quyết định số 788/QĐ-STNMT ngày 17/12/2021 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường) 

 Ngạch: Kế toán;     Mã ngạch: 06.031; 

          Từ bậc 7;      Hệ số: 4,32; 

 Lên bậc 8;      Hệ số: 4,65. 

 Điều 2. Mức lương mới được hưởng và thời gian để tính nâng lương lần sau 

kể từ ngày 01/12/2021. 

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

 Chánh Văn phòng Sở, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Đinh Thị Xuân 

Huệ căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:  Nơi nhận: 
 - Như Điều 3;  
 - GĐ; các PGĐ; 
 - Lưu: VT, VP, NTH. 
 Gửi: Bản giấy và điện tử. 
 
 

    GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

     Nguyễn Thanh Điện 
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