
  UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:       /QĐ - SKHCN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
           Thanh Hoá, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong  

thực hiện nhiệm vụ đối với bà Lưu Thị Hoài - năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HOÁ 

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ - UBND ngày 12/4/2017 của UBND 

tỉnh Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế 

và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; 

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; 

Quyết định số 353/QĐ-SKHCN ngày 21/11/2014 của Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng có quỹ lương của Sở 

khoa học và Công nghệ Thanh Hóa; 

Căn cứ Kết luận tại Hội nghị liên tịch ngày 23/3/2021, xét nâng bậc lương 

trước thời hạn năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở KH&CN; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nâng bậc lương trước thời hạn (12 tháng) đối với bà Lưu Thị Hoài, 

chuyên viên phòng Phát triển Tiềm lực KH&CN 

 Ngạch, bậc, hệ số lương hiện hưởng: ngạch Chuyên viên (mã số 01.003); 

bậc 3; hệ số 3,00; hưởng từ ngày 01/4/2018; 

Được nâng lên bậc 4; hệ số lương 3,33; kể từ ngày 01/4/2020. 

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

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Phát triển Tiềm lực KH&CN, Trưởng 

phòng Tài chính – Kế hoạch, các phòng, đơn vị có liên quan và bà Lưu Thị Hoài chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận :   
  - Như  Điều 2 QĐ; 

  - Sở Nội vụ (để b/c); 

  - Lưu: VT, VP.            
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túy 
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