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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề 

 
CHÁNH THANH TRA  

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

độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị 

định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;  

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

Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đối với cán 

bộ, công chức đã được xếp lương theo ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, 

kiểm sát, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm;  

Căn cứ Hướng dẫn liên tịch số 03/2010/HDLT-SNV-STC ngày 25/6/2010 giữa 

Sở Nội vụ và Sở Tài chính về hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên nghề; 

Căn cứ Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 sửa đổi bổ sung 

một số điều của Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND tỉnh 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nâng phụ cấp thâm niên nghề cho bà Đặng Thị Quỳnh Nga, Thanh tra 

viên chính phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh, như sau: 

        Ngạch Thanh tra viên chính   Mã ngạch 04.024 

        Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề từ 10% lên 11%. 

Điều 2. Thời gian hưởng mức phụ cấp thâm niên nghề mới kể từ ngày 

01/6/2021. 

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

Chánh Văn phòng, cán bộ phụ trách kế toán Thanh tra tỉnh, bà Đặng Thị 

Quỳnh Nga và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- BHXH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT, VP. 

CHÁNH THANH TRA    

 

 

 

 

 Võ  Văn  Phúc     
 


		thanhtratinh@hatinh.gov.vn
	2021-05-13T09:17:39+0700




