
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Kiện toàn Hội đồng xét nâng lương  

Chi cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định năm 2021 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,  

viên chức và lực lượng vũ trang; 

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

thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối 

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

Căn cứ Quyết định số 487/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của Ủy ban nhân dân 

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

chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét nâng lương của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật tỉnh Nam Định năm 2021 gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Trần Ngọc Chính - Chi cục trưởng:                       Chủ tịch Hội đồng; 

2. Bà Nguyễn Thị Hằng-CT CĐCS, Phó chi cục trưởng: Phó chủ tịch Hội đồng;  

3. Bà Phạm Thị Minh Hà - Phó chi cục trưởng:                                 Ủy viên; 

4. Ông Ninh Đình Thắng - Trưởng phòng Thanh tra-Pháp chế:        Ủy viên; 

5. Bà Nguyễn Ngọc Hà -  Chi ủy viên, Phó Trưởng phòng BVTV:       Thư ký. 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ: Căn cứ vào các quy định và hướng dẫn thực 

hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để 

triển khai xét, đề nghị nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ 

cấp thâm niên vượt khung đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Các ông (bà)  

Trưởng các Phòng, Trạm trực thuộc Chi cục và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ 

quyết định thi hành./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 
  
ơ 

 

 

 

Trần Ngọc Chính 
 

            SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT NAM ĐỊNH 

            CHI CỤC TT & BẢO VỆ THỰC VẬT  

 

Số:     /QĐ-CCTTBVTV 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

      Nam Định, ngày 05 tháng 5 năm 2021 
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