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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức  

 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nội vụ: số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 19/10/2014 và 

Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/10/2010 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp 

vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên 

ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức; số 02/2021/TT-BNV 

ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối 

với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh 

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 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh 

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;  

Xét đề nghị của Văn phòng Đăng ký Đất đai tại Văn bản số 2573/VPĐKĐĐ-TH 

ngày 16/8/2021 và Chánh Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ nhiệm ngạch chức danh nghề nghiệp viên chức đối với bà Nguyễn 

Thị Trà Giang; Sinh ngày: 08/02/1995; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, hiện 

đang công tác tại phòng Hành chính – Tổng hợp, Văn phòng Đăng ký đất đai; 

Từ ngạch: Kỹ sư; mã số: 13.095; bậc 01; hệ số lương: 2,34 vào chức danh 

nghề nghiệp chuyên viên; mã số: 01.003; bậc: 01; hệ số lương: 2,34 (viên chức hành 

chính) kể từ ngày 01/9/2021; Thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/8/2019. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Thủ trưởng các 

cơ quan liên quan và bà Nguyễn Thị Trà Giang căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:    
- Như Điều 2;   
- GĐ Sở, các PGĐ; 
- Lưu: VT, VP. 
 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

  Hồ Huy Thành 
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