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QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ngạch Văn thư viên và xếp lương
đối với bà Hán Thị Thu Hà, Văn thư Văn phòng
Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG
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; Nghị
định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27
tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức,
viên chức; Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các
ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;
Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy,
vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người
quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức,
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ nhiệm ngạch Văn thư viên và xếp lương đối với bà Hán Thị Thu
Hà, Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, như sau:
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- Ngạch lương đang hưởng: Văn thư viên trung cấp, mã số 02.008, bậc 5/12, hệ
số 2,66 và hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu là 0,57 kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.
Thời gian tính nâng lương lần sau: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.
- Hệ số lương đang hưởng để xếp lương vào chức danh được bổ nhiệm khi nâng
ngạch là 2,66 + 0,57 = 3,23.
- Nay bổ nghiệm ngạch Văn thư viên, mã số 02.007 và xếp lương bậc 4/9, hệ
số 3,33, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022; thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu kể từ
ngày hưởng lương ở ngạch văn thư viên.
- Thời gian nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, bà Hán Thị Thu Hà và đơn vị, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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