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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng xét nâng bậc lương cho công chức, viên chức, 

người lao động Sở Thông tin và Truyền thông 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng 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 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương 

trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng xét nâng bậc lương cho công chức, viên chức, 

người lao động Sở Thông tin và Truyền thông, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở: Chủ tịch Hội đồng; 

2. Ông Nông Văn Niệp, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở: Phó Chủ 

tịch Hội đồng; 

3. Ông Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở: Thành viên; 

4. Bà Hà Thị Hoa, Chánh Văn phòng Sở: Thành viên thường trực; 

5. Ông Phạm Thái Hoàng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm 

Công nghệ thông tin và Truyền thông: Thành viên; 

6. Ông Phạm Hoài Nam, viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông, Bí thư Chi đoàn Sở: Thành viên; 

7. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, chuyên viên Văn phòng Sở: Thư ký. 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương 

của công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định của Nhà nước. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-204-2004-nd-cp-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-52629.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-08-2013-tt-bnv-huong-dan-nang-bac-luong-can-bo-cong-vien-chuc-204743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-03-2021-tt-bnv-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-thuong-xuyen-doi-voi-can-bo-cong-chuc-479530.aspx
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Quyết định này thay thế Quyết định số 163/QĐ-STTTT ngày 11/11/2017 

của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc kiện toàn Hội đồng xét 

nâng bậc lương cho công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các 

ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3 (t/hiện); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- TT NCTT&TT; 
- Lưu: VT, VP.  

 

                                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Hà Văn Tiến 
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