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QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương
GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của
Chính Phủ 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 tháng 7 năm 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 62/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018
của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ
chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ văn bản số 473/UBND-NC ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về thống nhất cấp độ thành tích và thời gian thực hiện chế độ
nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm
vụ;
Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016
của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 11/2020/QĐUBND ngày 02 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ
sung điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 3 Quyết định số 11/2016/QĐUBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng
Sơn;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn,
gồm các ông, bà có tên sau:
1. Bà Trịnh Tuyết Mai, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Hà Lê Hữu, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ
- Thành viên;
3. Bà Hoàng Thị Kim Oanh, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng –
Thành viên kiêm thư ký;
4. Bà Đoàn Thị Hằng, Giám đốc Thông tin và Dịch vụ đối ngoại - Thành
viên;
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5. Bà Mã Thị Thu, Phó Chánh Thanh tra Sở, phụ trách phòng Thanh tra Thành viên;
6. Bà Ong Hương Trang, Bí thư Chi đoàn Sở Ngoại vụ - Thành viên;
7. Bà Văn Thị Thúy Hồng, Kế toán Sở - Thành viên;
Điều 2. Hội đồng nâng bậc lương có nhiệm vụ xem xét, điều kiện, tiêu
chuẩn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở quản lý để đề nghị
thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn
do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và chế độ phụ cấp thâm niên
vượt khung đối với công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định.
Hội đồng nâng bậc lương Sở làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết
để quyết định theo đa số và trình cấp có thẩm quyền quyết định.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 45/QĐSNgV ngày 11/6/2020 của Sở Giám đốc Sở Ngoại vụ về việc kiện toàn Hội
đồng nâng lương.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CM, NV;
- Trung tâm TT&DVĐN;
- Lưu VT.

Trịnh Tuyết Mai

2

