
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

TINH QUANG TRI Dc Ip - Tr do - Hnh phüc  

Quáng Trj, ngày  i7  tháng 4 nám 2020 

QUYET D!NH 
Ban hành quy djnh v phân cp quail 1 tin lu'ong can b, cong chü'c, 

viên chirc trong các co quan hànhchlnh nhà nu&c, don vj si nghip cong 
Ip, to chuc hi duçc giao biên chê, cOng ty TNHH mtthành viên do Nhà 
ntróc nàm gi& 100% vn Diu I, cOng ty có Co phn, von gop chi phi cüa 

Nhà n1róc, UBND tinh lam dii din chü s& hfru 

UYBANNHANDANTINHQUANGTR! 

Can c&Lut td chic chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015; 

Can c&Lu4t ban hành Van bàn quyphcnnpháp lut ngày 22/6/2015; 

Can th Lu4t can bô, cong chtc ngày 13/11/2008; 

Can ciLuât viên ch&c ngày 15/11/2010; 

Can thLuct doanh nghip ngày 26/11/2014; 

C'ãn cz'r Lut si'ra &ii, bO sung m5t sd diu cia Lu4t can b5, cOng chic và 

Lugt viên chic ngày 25/11/2019; 

Cànth Nghj djnh s 204/2004/ND-CP ngày 14/12/2004 cza ChInh phi vé 
ché d5 tiên lwcrng dOi vOi can b3, cOng chi'cc, viên ch&c Va lrc lu'o7lg vu trang, 

Can cz Nghj djnh Sd 24/2010/NDC?P ngày 15/3/2010 cia ChInh phá quy 

djnh ye tuyén dyng, th dyng và quán l cong chic; 

Can th Nghf djnh sd 29/2012/ND-UP ngày .12/4/2012 cia ChInh phi ye' 

tuyên dyng, th dyng và quán l viên cht'rc; 

Can cu' Nghaznh sO 161/2018/ND-CT ngay 29/11/2018 cua Chznh phu 
wa dOi, .bO unJm3t so quy dfnh ye tuyên dyng cOng chv'cc, viCn chtc, náng 
ngçch cOng chtc, thàng hgng viên chic và thyc hin chê do hctp dOng mç3t sO 
loQi cOng vic trong co' quan hành chInh nhà nu&c, dcin vj sr nghip cOng 

Can ci Nghf djnh sd 97/2015/ND-CP ngày 19/10/2015 cia C'hInh phü v 
quOn l ngu'ài gii' ch&c danh, ch&c vy tgi doanh nghip là cOng ty TNHH mOt 
thành viên ma Nhà nuác näm gitb 100% vOn diêu l 

Can cii' Nghj djnh sd 106/2015/ND-CT ngày 23/10/2015 cza ChInh phü ye' 
quán lj ngzthi dgi din phân vOn N/ia nirO'c giu các ch&c dank quán lj tgi doanh 

Sô:if4  I202OIQD-UBND 

nghip ma Nhà nu'O'c ná,n gifr trên 50% vOn diêu l 

Theo d nghf cia GiOm ddc Sà Nçi vy tii Ta trInh sd294/TTr-SNV ngà.y 

10/4/2020. 
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QUYET DNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo QuyM djnh nay Quy djnh v phân cp quàn 1' 
tiên luong can b, cong chrc, viên chüc trong các co quan hành chInh nba nu1c, 
dan vj sir nghip cong 1.p, to chüc hi dirge giao biênchê, các cong ty trách 
nhirn hüu han (TNHH) mt thành viên do Nhà nuâc nàrn giü 100% von Diêu 
1, Cong ty có cO phân, von gop chi phôi cüa Nhà nuâc, UBND tinh lam dai din 

chü sâhUu. 

Diu 2. Quy& dinh nay thay th Quyêt djnh s 33/2014/QD-UBND ngày 

3 1/7/2014 cüa Uy ban nhân dan tinh Ban hành quy djnh ye phân cap quân 1 tiên 
luang can b, cong chirc, viên chirc và ngui lao dng trong các Co quan hành 

chinh nhà nuâc, don vj sir nghip cOng lap, tO chüc hi dirge giao biên chê, cong 

ty TNHH rnt thành viên do UBND tinh lam chU s& htru. 

Diu 3. Quyêt djnh nay Co hiu Iirc k tr ngày 01 tháng 7 näm 2020. 

Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Ni v1, Thu trung 

cac Ca quan chuyên môn, Ca quan thuc Uy ban nhân dan tinh, Chü tich Uy ban 
nhân dan các huyn, thj xâ, thành phô và Thu tru&ng các Co quan, dan vj, Ca 

nhân lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./ 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TCH 

PHO CHU TICH 

No'i nhân: 
- Nhis Diêu 3; 
- B Ni vu; 
- Thuàng trirc Tinh üy; 
- Thuà'ng trirc HDND; 
- Ciic Kiêm tra Van bàn QPPL B Dr pháp; 
- Viii Pháp ché B Ni vti; 
- Các PCT UBND tinh; 
- Ban To chcrc Tinh üy;; 
- Trung tarn Tin hçc( d dang Cong báo tinh); 
- Sâ Ni vu (2 bàn); 
- Các c quan chuyên rnôn, co quan, dcin vi thuc 
và tnrc thuc UBND tinh; 
- Cac cong ty TNHH rnt thành vién do Nhà nuc 
närn gilt 100% YOn Diéu I, cong ty có c phân, 
vn gop chi phOi cOa Nhã nuOc, UBND tinh lam 
dal din chü sâ hltu; 

- Liru: VT, NC. 

) 
c 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

TINH QUANG TRI Dc 1p - Tii do - Hnh phüc 

QUY DINH 
• A A A •

, A A A 

Ve viçc phan cap quan ly tien ltrong can bç, cong chu'c, vien chuc trong cac 
co' quan hành chInh nhà ntr&c, don vj sr nghip cong Lp, t chirc hi duçrc 
giao biên ch, cong ty TNHH mt thành viên do Nhà nuóc nãm giü' 100% 

vin Diu 1, cong ty có cO phn, vn gop chi phi cüa Nhà nu'ó'c, 
UBND tinh lam di din chü s& hüu 

(Ban hành kern theo Quyét dfnh so  :41  /2020/QD-UBND ngày  /v  /4/2020 

cia Uy ban nhán dOn tinh Quáng Tn) 

Chtrong I 
QUY DJNII CHUNG 

Diu 1. Phrn vi diu chinh và dôi tu'qng áp diing 

1. Phm vi diêu chinh 
Quy djnh nay quy dlnh trách nhim và quyên hin cüa Uy ban nhân dan 

tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh, Thu tru&ng các cci quan chuyên môn, ca 
quan thuc và trirc thuc Uy ban nhân dan tinh, Chánh Van phOng Hi dông 

nhân dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xA, thành phô, Chü tjch 
các to chrc Hi có phrn vi hoat dng trong tinh duqc giao biên chê, Thu trithng 
cac don vi six nghiêp cong lap, Chu tich Hôi dông thanh viên hoäc Chu tich cong 
ty, Tong Giám dôc hoc Giám doe các cong ty ye quãn I' tiên luong dôi vi can 
b, cOng chrc, viên chirc, ngui quãn 1' cong ty, ngui lao dng trong các co 
quan hành ehInh nba nuc, don vj sr nghip cong lip, to chirc hi dugc giao 
biên chê, cong ty TNHH mt thành viên do Nhà nuâc näm giu 100% von Diêu 
l, cong ty có cô phân, vOn gop chi phOi cüa Nba nuOc, UBND tinh lam dai din 
ehü s& htru trên dja bàn tinh Quáng Trj. 

2. Dôi tixqng áp dicing 
a) Uy ban nhân dan tinh; 
b) Can b, cOng chirc, viên chirc trong the co quan hành chInh nhà nuóc, 

don vj sr nghip cOng lip, tO chuc hi duçic giao biên ché trên dja bàn tinh 

Quáng Trj; 
c) Ngi.thi quán 1 cong ty, ngu?xi lao dng trong các cOng ty TNHIK mt 

thành viên do Nba nixâc näm gi 100% von Diêu l, cong ty có cO phân, von 
gop ehi phôi cüa Nhà nu&c, UBND tinh lam dai din chü so hu trên dja bàn 

tinh Quàng Trj. 
Diu 2.Ni dung quail l tiên lu'o'ng 
1. Quyêt djnh nâng bc luong, chuyên xêp luong, phv cap chuc vii và các 

khoãn phii cap theo luong; 
2. Bô nhim và xêp luong vào ngch, bO nhirn và xêp luong vào chrc 

danh nghê nghip, nâng ngch, chuyên ngch, thay dôi chOc danh nghê nghip 

dOi vOi cong chirc, viên chOc; 
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3. Xây dirng qu5 luang (nu co); 
4. Báo cáo thông kê ye tiên hang; 
5. Kiêm tra, giám sat, dánh giá vic thçrc hin chê d, chInh sách tiên hang. 

Diu 3. Nguyen tác quãn I tin Iu'o'ng 
1. Dam bâo diing quy djnh cüa pháp Iu.t; thirc hin nguyen täc t.p trung 

dan chü, dng thai dê cao trách nhim cüa nguôi dung dau ca quan, dan vj; 
2. Darn báo s,r quán I tp trung thông nhât cüa Uy ban nhân dan các cap; 

to sr chü dng cUa ngui dung dâu ca quan, to chirc, dan vi gän vOi vic 
thixông xuyên tang cu'ng cong tác thanh tra, kiêm tra; 

3. Vic xêp hang phái phü hqp vi trInh d và vj trI cong tác duçic giao. 
Nhttng trueing hqp xp hang chua phü hçp phãi diêu chinh, xêp 1?i cho phü hqp 
vói quy djnh cüa pháp 1ut; 

4. Nguôi dung dâu ca quan, dan vi quy djnh vic quán 1 tiên hang i dan 
vj thuc thâm quyên quãn 1 nhung không trái vói Quy ctjnh nay và các quy djnh 
khác cüa pháp 1ut ye tiên hang. 

Chu'o'ngll 
QUY D!NH CU THE 

Diu 4.Trách nhirn, quyn hn cüa Uy ban nhân dan tinh 
1. Quyêt djnh chuyên ngch cOng chrc theo dê nghj cüa ngtthi dmg dâu 

ca quan sr diing cong chirc khi cong chirc thay dOi vi tn vic lam hoc theo quy 
djnh phãi chuyên dOi vj trI cong tác ma ngch cong chirc dang giü không phü 
hçip vói yêu câu ngach cOng chüc dlla vi trI vic lam mói. 

2. Ban hành D an vá to chuc thi ho.c xét nâng ngch tir ngch chuyen 
viên hotc tuang duang len ngach chuyên viên chInh ho.c tisang duang sau khi 
có kiên cüa B Ni vii ye ni dung dê an và chi tiêu nâng ngch. 

3. Ban hành Dê an và tO chüc thi, xét nâng ngch tü ngch nhân viên len 
ngch can sr hotc tuang duang; tt1 ngch nhân viên, can s1r hoc tuang duang 
len ngch chuyên viên hoc tuang duang sau khi Co ' kiên cüa B Ni vu ye 

chi tiêu nâng ngch. 
4. Ban hành Dê an và to chuc thi hoc xét thäng hang chuc danh nghê 

nghip viên chuc dOi vâj chuc danh tuang duang chuyên viên chInh sau khi có 
kien dlla Bô Nôi vu ye ni dungdê an theo quy djnh cüa Pháp lu.t và huâng 

dan cüa B quân l' chuc danh nghe nghip viên chuc chuyên ngành. 
5. Quyêt djnh phê duyt Dê an thi hoc xét thäng hang chüc danh nghê 

nghip viên chuc dôi vâj chuc danh tuang duang can sir, chuyên viên. 
6. Phê duyt kêt qua chuyên xêp hang cüa các ca quan, to chuc, dan vj sr 

nghip cong lQtp khi ChInh phü hoc b chuyên ngành có các quy djnh mói. 
Diêu 5.Trách nhim, quyên hn ella Chll tjch Uy ban nhãn dan tinh 
1. Quyêt djnh bô nhim vào ngch, chuyên ngach và xêp luung ngch 

chuyên viên cao cap và tuang duang theo quy djnh sau khi co ' kiên thông nhât 
cüa Bô NOi  vi; quyêt djnh bô nhim vào chuc danh nghê nghip, thay dOi chuc 
danh nghê nghip và xêp lacing chüc danh nghê nghip dOi 'dii chuc danh tuang 
duang chuyên viên cao cap theo quy djnh sau khi Co kiên thông nhât ella B 

Ni vii. 
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2. Quyt djnh ci'r can b, cong chirc, viên chüc dir thi nâng ngach, thi hoc 
xét thàng hang chüc danh nghê nghip do B, ngành trung ung to chüc theo 
quy djnh (sau khi có kiên cüa Thung tr%rc Tinh Uy dôi vi các chirc danh nêu 

tai diem a khoàn 4 Diêu nay). 
3. Quyt djnh nãng bc lixong truóc thai han (sau khi Co kiên thông nhât 

cUa B Ni vii), nâng bc luang thu&ng xuyên, phii cap thârn niên vuqt khung và 
phii cp thâm niên nghê (neu co) dôi vi can b, cong chüc, viên chüc dang gi 
ngach chuyên viên cao cap và tucing dixcing, chirc danh nghê nghip tucing ducing 

chuyênviênCaoCâP. 
4. Quyêt djnh nâng bc lucing truc thii han sau khi có kiên thông nhât 

cüa Ban ThuO'ng vi Tinh üy ho.c Thu?mg trrc Tinh üy dOi vâi Chüc danh do 
Ban Thumg vi Tinh üy quãn 1 ho.c üy quyên cho Thu?mg trrc Tinh üy quãn 
1 (riêng tri.r?Yng hcip giit ngchIhang chüc danh nghê nghip chuyên viên cao 

cap và tuo'ng duong phái CO them kiên thông nhât cUa B Ni vi), ci the: 

a) Chü tich, Phó Chü tjch Uy ban nhân dan tinh; ChU tjch, PhO ChO tjch 

Hi dông nhân dan tinh; 
b) Truâng ban, Phó Truàng các ban cüa Hi dông nhân dan tinh; Chánh 

Van phOng, Phó Chánh Van phOng Hi dông nhân dan tinh; 

c) Chánh Van phOng, Phó Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh; Giám 
dOc, Phó Giám dôc các SO; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tinh; Tri.rng 
ban, Phó Trung ban Ban Quán 1 Khu kinh tê tinh; Tru&ng ban, Phó Trumg 
ban Ban Dan tc tinh; Giám dôc, Phó Giárn doe Dài Phát thanh - Truyên hInh 
tinh; Hiu tru&ng, Phó Hiu tru&ng Trung Cao däng six pharn Quãng Trj, 
Trurng Cao däng Y té Quâng Trj; Giám doe, PhO Giám doe Bnh vin Da khoa 

tinE. 
d) Chü tjch, Phó ChO tjch Hi Van h9c - Ngh thut tinh, Chü tjch, Phó ChO 

tjch Lien minh Hçp tác xã tinh, Chü tjch, Phó Chü tjch Hi Chü thp dO tinh, 
ChO tjch, Phó Chü tjch Lien hip các Hi Khoa hçc và K thutt tinh, Chü tjch, 
Phó Chü tjch Hi Nba báo tinh, ChU tjeh, Phó Chü tjch Lien hip các to chrc 

HQunghjtinh. 
d) Chü tjch Hi dOng thành viên hoc Chü tjch COng ty, TOng Giám dOc 

hotc Giám dOc, Phó TOng Giárn dOc hose Phó Giárn dOe các cOng ty TNHH 
mt thành viên do Nba nuc näm gi 100% von Diêu 1, UBND tinh lam dai 

din chü s hu xêp hng II tr& len. 
e) ChO tjch, Phó Chü tjch Hi dOng nhân dan, Uy ban nhân dn các huyn, 

thj xã, thành phO. 
5. Quyêt djnh bO nhim và xêp lucing vào ngch, bO nhim và xêp li.rong 

vào chi'rc danh nghê nghip, chuyên ngach, thay dôi chrc danh nghê nghip, xêp 
lucing, nâng be lucing thix?ng xuyên, phi cap chrc vii länh dao, phii cap thâm 
niên vuqt khung và phi cap thârn niên nghê (nêu co), bO nhim và xêp luang 
theo hang cong ty; quyêt djnh nâng bc kicing truóe th?yi han dOi vói cáe chIrc 
danh sau (tr1r cac truting hcp quy djnh tai khoãn 1 Diêu nay): 

a) Giám dOc, Phó Giám doc các Ban Quãn 1 dr an trrc thuc UBND tinh. 

b) Tong biên t.p, Phó Tong biên tp Tap chj Cüa Via. 
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c) Thu tnthng các co quan, don v trrc thuc Co quan chuyên môn, co quan 

thuc UBND tinh (Truâng Ban, Chi cic truäng, Giám dôc Trung tam). 

d) Chü tjch Hi dng thành viên hote Chü tjch Cong ty, Tong Giám dôc 
hoc Giám d&, Phó Tong Giám dôc hotc Phó Giárn dOc các cong ty TNHH 
mt thành viên do Nhà nixóc näm giü 100% von Diêu 1, UBND tinh lam dai 

din chü st hcru xp hang III. 
d) Thành viên Hi dOng thành viên chuyên trách, Kê toán tru&ng, Kiêm 

soát viên chuyên trách các cong ty TNHH mt thành viên do Nba nuóc näm giü 
100% von Diêu I, UBND tinh lam dai din chü s hüu. 

e) Can b, cong chirc, viên chüc duçic diêu dng, bit phái, luân chuyên 

dn các th chic hi cp tinh dugc giao biên ch gi chrc danh Chü tjch, Phó 
Chü tjch hi (tth các trithng hqp nêu ti khoàn 4 Diêu nay). 

6. Quyêt djnh xêp hang cong ty TNHH mt thành viên do Nhà nuâc näm 
gir 100% von diu 1; Quyêt djnh qu' tiên luang, thu lao kê hoch và qu tiên 
luang, thu lao thrc hin hang nãm cüa Chü tjch Hi dông thành viên hoc Chü 
tjch cong ty, thành viên Hi dong thành viên, Kiêm soát viên, TOng Giám dOc 
hotc Giám dôc, Phó Tong Giám dOe hoc Phó Giám dôc, Kê toántri.thng các 
Cong ty TNT-IN mt thành viên do Nhà nuc näm giIr 100% von Diêu 1, 

UBND tinh lam dai din chü sâ hQu. 
7. Quyêt djnh phê duyt kêt qua xét bô nhim vào các ngch Thanh tra 

viên, Thanh tra viên chInh theo dé nghj cüa Hi dông xét chuyên vào các ngch 

thanh tra cña tinh. 
8. Phê duyt kêt qua kS' thi hoc xét thãng hang chirc danh nghê nghip 

viên chi.rc dOi vi chüc danh tuang duong can s1r, chuyên viên. 

9. Hüy bO, thu hôi các quyêt djnh ye tiên luong trái vâi quy djnh cüa pháp 

lut vâ quy djnh t?i Quy djnh nay. 
Diu 6. Trách nhim, quyn hin cüa Giám d6c S& Ni vi 

1. Tham muu, huàng dan, thâm djnh trInh Uy ban nhân dan tinh, Chü tjch 
Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh các ni dung ti Diêu 4, Diêu 5 Quy djnh nay 

(tr'r khoân 6 Diêu 5 Quy djnh nay). 
2. ThOa thun nâng b.c luong truc thai hn và xêp muc hung Ian dâu các 

khoân phii cap theo luong dOi vói can b, cOng chrc, viên chirc dang giü 
ngchJchirc danh chuyên viên chInh va tung duong (tth tri.thng hqp quy djnh 

ti khoãn 4, khoân 5 Diêu 5 Quy djnh nay). 

3. ThOa thun nâng bc luong thung xuyên (kê cã phii cap thâm niên vu9t 
khung), nâng bc luong truóc thai han, phii cap chuc vi1, xêp mirc phv cap và 

nâng müc huâng các khoãn phii cap theo luong (neu co) dOi vâi viên chuc thuc 

chi tiêu ngithi lam vic ducic giao giü chuc danh nghê nghip tuong duong 
chuyên viên chmnh trâ xuOng dang lam vic trong các tO chüc hi cap tinh dugc 

giao biên chê; (tru tru?mg hçip quy djnh tai khoãn 4, khoãn 5 Diêu 5 Quy djnh 

nay). 
4. Quyet djnh bô nhirn vào ngch và xêp luong chuyên viên chInh và 

tuong &rang dOi vói nhQng truông hp dat kêt qua thi, xét nâng ngch (sau khi 
có Quyêt djnh cong nhn kêt qua cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh). Quy& 
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djnh b nhim và xp luang chiirc danh nghê nghip ttrong ducing chuyên viên 
chInh di viii nhtrng tru1ng hqp sau: dat két qua thi, xét thäng hang chüc danh 
ngh nghip; thay di chrc danh nghê nghip khi chuyên dôi vj trI cong tác (trir 

trung hcp quy djnh tai khoàn 4, khoãn 5 Diêu 5 Quy djnh nay). 

5. Quyêt djnh bô nhim vào các ngch Thanh tra viên, Thanh tra vien chInh 
sau khi Chü tich Uy ban nhân dan tinh phê duyt kêt qua xét chuyên vào các 
ngch Thanh tra viên, Thanh tra viên chInh. Mien nhirn ngch Thanh tra viên, 
Thanh tra viên chInh theo dê nghj cüa Thanh tra tinh. 

6. Quyêt djnh bô nhirn vão ngch, xêp luang chuyên viên và tucrng duang 
tri xung cho nhüng tru?mg hcip duçc tuyên ding vào cong chi.rc nhung duçc 

min thirc hin ché d tp sir. 
7. Thông báo két qua thi nâng ngch cOng chtrc len chuyên viên và tuang 

duang d Thu tru&ng các c quan, don vj quyêt djnh bô nhim vào ngch và xêp 

krcrng. 
8. Thâm djnh Dê an thi hotc xét thãng hang chirc danh nghê nghip viên 

chüc chuyên ngành len chrc danh thong duong can sir, chuyên viên trInh Uy 
ban nhân dan tinh phê duyt. Kiêm tra, giám sat vic to chrc thi hoc xét thang 
hang chüc danh nghê nghip viên chrc chuyên ngành len chirc danh tucmg 

dtxcing can sir, chuyên viên. 
9. Xây dirng Dê an thi hoc xét thäng hang chrc danh nghê nghip viên 

chrc hânh chInh len chirc danh tumg duong can sir, chuyên viên trInh Uy ban 
nhân dan tinh phê duyt. To chirc thi hotc xét thang hang chirc danh nghê 
nghip viên chirc hành chInh len chüc danh tuong &rong can sr, chuyên viên 

theo quy djnh cüa pháp lut. 
10. Giao chi tiêu nâng luong truc thai han theo quy djnh (chi tiêu tang 

them). 
11. Xác nhn biên chê, ngui lam vic, qu9 luong dâu näm và tang giãm 

biên chê, ngui lam vic, qu luong trong näm dôi vi các co quan, dun v cap 

tinh. 
12. Kiên nghj cap trén hüy bO quyêt djnh ye tiên hung trái v6i quy djnh 

cUa pháp lu.t và quy djnh tai Quy djnh nay. Thu hôi các quyêt djnh ye tiên 
hrcing trái vói quy djnh cüa pháp 1ut và quy djnh tai các khoãn 2, 3, 4, 5, 6 

Diêu nay; Hüy bô các quyêt djnh ye tiên luong cUa Thu trung các cu quan, don 
vj trái quy djnh cüa pháp 1ut và quy djnh tai các Diêu 7, 8, 9, 10, 11 Quy djnh 

nay; 
13. Hi.ràng dn, thanh tra, kiêm tra vic thrc hin ch d, chInh sách tin 

luong theo quy dnh cüa Pháp lut và quy djnh tai Quy djnh nay. 
Diêu 7. Trách nhim, quyn hin cüa Giáin dc S& Lao dng - Thirong 

binh và Xã hi 
1. PhOi hçp vói các Sâ, ngành Co lien quan thirc hin các thu tiic trinh Chü 

tjch UBND tinh quyêt djnh xêp hang cong ty TNHH mt thành viên do Nhà 
nuâc näm gi 100% von diêu 1 và quyêt dnh các ni dung tai khoân 6 Diéu 5 

Quy djnh nay. 
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2. Tiêp nhn và phôi hçip vói cac Sà, ngành có lien quan cho kiên ye quy 
ch trã luang, thu lao, tiên thuâng dôi vi Chü tjch Hi dông thành iên hotc 
Chü tjch Cong ty, thành viên Hi dông thành viên, Kiêrn soát viên, Tong Giám 
d& hotc Giám dôc, Phó Tong Giám doe hoc Phó Giám doe và Kê toan tru&ng 
các cong ty TNHH mt thành viên do Nhà nuâc näm giü 100% von Diêu l, 

UBND tinh lam dai din chü sâ hüu. 
3. Tiêp nhn báo cáo cüa Chü tjch Hi dông thành viên ho.c Chü tjch cong 

ty, Kim soát viên các cong ty TNT1-I mt thành viên do Nhà nuOc nàrn gi 
100% von diêu l ye kê hoach lao dng, qu tiên luang kê hoach, qu9 tiên luong 
thxc hin cüa näm tnrâc và các yêu to khách quan ánh hu&ng den näng suât lao 
dng, lai nhun (nêu co) dê rà soát, kiêm tra, giám sat. 

Trung hqp phát hin ni dung không dung quy djnh thI trong vèng 30 
ngày k tü ngày nhn duçic báo cáo phài có van bàn yêu câu Chü tjch Hi dông 
thành viên hoc Chü tich cong ty bô sung hoc diêu chinh li. Dong thi, tuy 

theo rnirc d sai pham dê dê xuât cap có thâm quyên xem xét quyêt djnh hInh 
thuc k9 lut không tang lucing, kéo dài thai han nâng bc lucing, giãm tru tiên 
1ung, tiên thuâng, thu lao, h bc hang, khiên trách, cành cáo, each chüe, buc 
thôi vic dôi vOi Chü tjch Hi dông thành viên hoc Chü tjch cong ty theo quy 

djnh cüa pháp lu.t. 
4. Tiêp nhQtn và phôi hqp vi các S&, ngành có lien quan, trà hi bang van 

bàn dôi vi báo cáo cüa nguYi dai din phân von nhà nuâc tai cong ty Co cô 
phân, von gop chi phôi cüa Nba nithc ye vic xin 9 kiên kê hoach si~ diing lao 
dng, phuang an xác djnh qu tin hang, qu tiên thuóTig cüa ngi.thi lao dng 
yà qu' tiên hang, thu lao, qu tiên thi.râng cüa ngui quàn 19 cong ty. 

5. Djnh kS' hang nàrn to chuc kiêm tra, giám sat và chju tráeh nhim truóc 
Uy ban nhân dan tinh ye vic thirc hin chInh sách lao dng, tiên hang cüa các 
cOng ty TNHH mt thành vién do Nhà nuOc näm gir 100% vOn Diêu l, UBND 
tinh lam dai dinchü s& h€u. 

6. Chum nhât tháng 5 hang nãm, tong hqp báo cáo Uy ban nhân dan tinh và 

B Lao dng - Thuang binh và Xã hi tInh hmnh thirc hin lao dng, tien lucrng, 
thu lao, qu tiên hang näm kê hoach cüa các cong ty thuc quyên quãn 19. 

Diu 8. Trách nhim, quyn hn cüa Thu trtr&ng các co' quan chuyên 

môn, co' quan thuc Uy ban nhân dan tinh 
1. Quyêt djnh nâng bc hang thumg xuyên, phi cap thâm niên vut 

khung, phii cap chirc vi1 và nâng müc hix&ng các khoán phii cap theo hang dôi 
vOi cOng chüc, viên chüc thuc thâm quyên trirc tiêp quán 19, sr ding gi ngch 
chuyên viên chInh yà ti.rang duang, gi chirc danh nghê nghip tixang diiang 
chuyên viên chInh (trir các chüc danh quy djnh tai khoàn 4, khoàn 5 Diêu 5 Quy 

djnh nay). 
2. Quyêt djnh nâng bc hang tru&c thai han và xêp muc hithng lan dãu các 

khoãn phi1 cap theo hang dOi vôi cOng chüc, viên chüc thuc thâm quyên trirc 
tiêp quàn 19, sir diing giQ ngch chuyên viên chInh và tuang duang, gi chüc 
danh nghê nghip ti.rang duang chuyên vien chInh saukhi có 9 kin cüa Sà Ni 
vii (trü các chic danh quy djnh tai khoãn 4, khoán 5 Dieu 5 Quy djnh nay). 
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3. Quyêt djnh nâng bc luang thu&ng xuyên, phii cap thâm niên vuqt 
khung, nâng bc luang tnthc thai han, phii cap chirc viii, xêp müc huing lan dâu 

và nâng müc htthng các khoân phv cap theo luang dôi vYi cong chirc, viên chrc 
thuc thm quyn trirc tiêp quãn 1', sir diing giü ngch chuyên viên và tixong 
ducing tr& xung, gilt chirc danh nghê nghip ti.rang ducng chuyên viên tr& 
xung và cp tn.thng, cap phó ca quan hành chInh, dan vj sir nghip trrc thuc 
theo dung quy djnh (trlr các chirc danh quy djnh ti khoán 4, khoân 5 Diêu 5 

Quy djnh nay). 
4. Quyêt dlnh bô nhirn vào ngach và xêp luang chuyên viên và tuong 

ducing trc xung dôi vii nhtrng truông hqp sau: ducic tuyên dung vào cong 
chirc (sau khi hoàn thành th?yi gian t.p sr theo quy dinh); dt kêt qua thi, xét 
nâng ngach (sau khi Co thông báo ci.ia S& Ni vi). 

5. Quyêt dnh bô nhim vào chi:rc danh nghê nghip và xêp hxang chirc 
danh nghê nghip tuang ducrng chuyên viêntr& xuông dôi vâi nhttng tru?Yng 
hccp sau: trüng tuyên vào vién chirc (duqc mien thirc hin chê d tp sir); trüng 
tuyên kS' thi, xét thãng htng chirc danh nghê nghip; thay dôi chirc danh nghê 
nghip khi chuyên dôi vj, trj cong tác. 

6. Xãy drng Dê an thi hoc xét thang hang chirc danh nghê nghip viên 
chrc chuyên ngành len chüc danh wang duang can sir, chuyên viên g1r1 Sâ Ni 
v11 thâm djnh trInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt. To chOc thi hoc xét thäng 
hang chOc danh nghê nghip viên chOc chuyên ngành len chüc danh tuang 
duang can sij, chuyên viên theo phân cap, uy quyên và quy djnh cUa pháp luQtt. 

7. Dê nghj cO can b, cong chOc, viên chOc dir thi, xét nâng ngach, thi hoc 
xét thang hang chOc danh nghê nghip do B, ngành trung uang to chOc theo 
quy djnh. Quyêt djnh cO can b, cOng chüc, viên chOc dr thi nâng ngch; thi, 
xét thãng hang chOc danh nghê nghip do tinh to chOc theo quy djnh. 

8. ThOa thun dê Thu truOng các ca quan hành chInh, dan v sir nghip 
trirc thuc quyêt djnh nâng b.c h.rang truOc thOi han và xêp mrc hu&ng các 
khoân phv cap theo luang dôi vOi cong chOc, viên chOc thuc thm quyên trirc 
tiêp quãn l, sir diing tO ngachlhang chOc danh nghê nghip chuyên viên và 
wang duang trO xuông. 

9. Giao chi tiêu nâng luang truOc thOi han theo quy djnh (dôi vOi các co 
quan, dan vj thuc pham vi quãn 1 có duOi 10 can b, cOng chOc, viên chOc 
ho.c có so dur duOi 10 nguOi khi chia t' 1 10%). Dê xuât so chi tiêu nâng b.c 
luang truOc thOi han (chi tiêu tang them) gfri SO Ni vii xern xét quyêt djnh. 

10. Thu hôi các quyêt djnh ye tiên luong trái vOi quy djnh cüa pháp 1ut và 

quy djnh tai khoân 1, 2, 3, 4, 5 Diêu nay; HOy bO các quyêt djnh ye tiên luang 
cüa Thu tru&ng các co quan hành chInh, dan vj sr nghip trrc thuc trái quy 
djnh cüa pháp 1ut và quy djnh tai Diêu 13 Quy djnh nay. 

11. Kiêm tra và giái quyêt theo thâm quyên nhltng vuOng mac trong thijc 
hin chê d, chInh sách lien luang dôi vOi can b, cong chOc, viên chOc và 
nguOi lao dng 0 các ca quan, don vj thuc pham vi quân l'. 
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Diu 9. Trách nhim, quyn hn cüa Thu tru'&ng các don v si,r nghip 

thuc và trtrc thuc Uy ban nhãn dan tinh 

1. Quyêt djnh nâng bc luo'ng thi.x&ng xuyên, phçi cap thâm niên vuçlt khung, 
phi cp chirc vi vâ nâng müc hrâng các khoãn phii cap theo luang dôi viên 

chirc thuc thâm quyên trirc tiêp quãn 1, sir dung gi chirc danh nghê nghip 
tuong duang chuyên viên chInh (tth các chüc danh quy djnh tai khoàn 4, khoán 5 

Diêu 5 Quy djnh nay). 
2. Quyêt djnh nâng bc luong truc thai han và xêp mirc huâng Ian dâu các 

khoãn phii cap theo luang (nêu co) dôi véfi viên chirc thuc thâm quyêfl trIc tiêp 
quân 1', sr diing giü chirc danh nghê nghip tuang ducrng chuyên viên chInh 
sau khi có kiên thông nhât cüa Sâ Ni vii (trü các chüc danh quy djnh tai 

khoân 4, khoãn 5 Diêu 5 Quy djnh nay). 
3. Quyêt djnh nâng bc luang thung xuyên, phii cap thâm niên vuqt 

khung, nâng b.c h.wng trithc thôi han, phii cap chirc vi, xêp rnrc hung lan dâu 
các khoân phii cap theo luang dôi vi viên chcrc thuc thâm quyên trirc tiêp 

quân lb', sr diing giü chirc danh nghê nghip tiiang duang chuyên viên trâ 
xuông theo dung quy dnh (tth các chirc danh quy djnh tai khoán 4, khoán 5 

Diêu 5 Quy djnh nay). 
4. Quyêt djnh bô nhim và xêp kwng chirc danh nghê nghip tuong di.wng 

chuyên viên tr& xuông dôi vói nh€tng tru1ng hcip sau: trüng tuyên vào viên chirc 
(sau khi dâ hoan thanh ché do tap su hoäc duoc mien thuc hiên chê do tap su), 
tr1ing tuyên k' thi, xét thàng hang ch'rc danh nghê nghip; thay dôi chirc danh 

nghê nghip khi chuyên dôi vi trI cong tác. 

5. Dê nghj cir can b, cong chirc, viên chtrc dir thi nâng ngach, thi hoic xét 

thng hang chirc danh nghê nghip do B, ngành trung ucng to chxc theo quy 

djnh. Quyêt djnh cir viên chi.rc dir thi, xét thang hang chüc danh nghê nghip do 

tinh to chtrc theo quy dnh. 
6. Dê xuât so chi tiêu nâng bc h.rcing truâc th?yi han (chi tiêu tang them) 

gCri Sâ Ni vi xem xét quyêt djnh. 
7. Thu hôi các quyêt djnh ye tiên lucing trái vi quy djnh cüa pháp lut và 

quy djnh tai khoán 1, 2, 3, 4 Diêu nay. 
8. Kiêm tra và giâi quyêt theo thâm quyên nh€ng vithng mac trong thirc 

hin chê d, chmnh sách tiên lung dôi vâi can b, cong chrc, viên chirc và 
ngi.thi lao dng & các co' quan, don vj thuc pham vi quân l. 

Diu 10. Trách nhim, quyn hin cüa Chü tjch các t chirc hi có 

phim vi hoit dng trong toàn tmnh dtrqc giao chi tiêu nguài lam vic 

1. Quyêt djnh nâng bc hong thu&ng xuyên, phi cap thâm niên vuçt 
khung, nâng bc luo'ng tru&c th&i han, phii cap ch&c vii, xêp mrc phi cap và 
nâng mrc hi.r&ng các khoán ph cap theo hong (nêu co) dôi v&i ngu&i lam vic 

trong các to chüc hi ducic giao chi tiêu ngu&i lam vic thuc tham quyên trirc 
tiêp quãn l', sci diing gi chuc danh nghê nghip tuong duorig chuyên viêfl 
chInh tr& xuông sau khi có kiên thông nhât cüa Sâ Ni vi (trü các chüc danh 
quy djnh tai khoãn 4, khoãn 5 Diêu 5 Quy djnh nay); 

2. Quyêt dlnh bô nhim và xêp luong chirc danh nghe nghip tucing duvng 
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chuyên viên tth xuông di vói nhüng trung hçip sau: trüng tuyên vào vj trI lam 
viêc tai hôi (sau khi dã hoàn thành ché d tp sr ho.c dtrqc mien thirc hin chê 
d tp sr); trüng tuyên k3' thi, xét thäng hang chrc danh nghê nghip; thay dôi 
chÜc danh nghê nghip khi chuyên dôi vj trI cong tác. 

3. Dê nghj ccr d,r thi nâng ngch, thi hoc xét thäng hang chirc danh nghê 
nghip do B, ngành trung trang t chrc theo quy djnh. Quyêt djnh cir dir thi, 
xét thäng hang chirc danh nghê nghip do tinh to chirc theo quy dinh; 

4. D xut s chi tiêu nâng bc luong truâc thôi han (chi tiêu tang them) 

gCri S& Ni vi xem xét quyêt djnh. 

5. Thu hi các quyêt dnh v tiên luang trái v9i quy djnh cüa pháp 1ut và 

quy djnh tai khoãn 1, 2 Diêu nay; 
6. Giâi quyêt nhüng vung mac trong thirc hin chê d, chInh sách tiên 1umg 

di vri nguäi lam vic trong các tO chirc hi thuc thâm quyên trirc tiêp quãn l', sir 

dicing. 
Diêu 11. Trách nhim, quyn hn cüa Chü tjch Uy ban nhân dan các 

huyn, th xä, thành phi 
1. Quyêt djnh nâng b.c luang thuing xuyên, phii cap thâm niên vuqt 

khung, phii cap chi:rc vii và nâng mi:'rc hu&ng các khoán phii cap theo 1ixcng dôi 
vci can b, cong chrc, viên chrc thuc thâm quyên tr1rc tiêp quân l, sCr diing 
gi ngch chuyên viên chInh và thong throng, gitr chirc danh nghê nghip tuong 
throng chuyên viên chInh (trr các chüc danh quy djnh tai khoãn 4, khoân 5 

Diêu 5 Quy dnh nay). 
2. Quyêt djnh nâng bc luong tri.róc thai han và xêp m1c hung lan dâu 

các khoàn phv cap theo lixong dôi vi can b, cong chic, viên chc thuc thâm 
quyên trirc tiêp quân l, sir diing giü ngach chuyên viên chInh và tuong duong, 
giü chrc danh nghê nghip throng duong chuyên viên chInh sau khi có kiên 
thông nhât cüa Si Ni vii (tth các chirc danh quy djnh tai khoân 4, khoán 5 

Dieu 5 Quy djnh nay). 
3. Quyêt djnh nâng bc luong thung xuyên, phi cap thâm niên vuqt 

khung, nâng bc luong truc thai han, phv cap chic vil, phv cap thâm niên 
nghê (nêu có), phii cap thâm niên nhà giáo (nêu có) tir ngch chuyên viên và 
tuong throng tr& xuông, chüc danh nghê nghip tuong throng chuyên viên trâ 
xuông theo dung quy djnh (tth các chrc danh quy djnh tai khoân 4, khoàn 5 

Diêu 5 Quy djnh nay) dOi vOi nhthig dôi tuccng sau: 

a) Cong chrc, vien chi:rc thuc phOng, ban chuyên mOn; 

b) Truâng ban (là dai bieu HDND chuyên trách), Phó Tru&ng Ban cüa Hi 

dOng nhân dan cap huyn; 
c) Can b, cong chirc cap xã; 
d) Chü tjch, Phó Chü tjch, Uy viên thu6ng tr11c (Uy vién thu kg), viên chirc 

lam vic ti các tO chirc hi có pham vi hoat dng trong huyn, thj xâ, thành phO 
ducic giao chi tiêu nguii lam vic; 

d) Cap tru&ng và cap phó don vj sir nghip cOng Ip thuc và trirc thuc 

huyn, thj xa, thành phO. 
4. Quyêt djnh bô nhim vào ngch và xêp luong chuyen vien và tuong 
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di.wng tri xung di vi nhUng trueing hç'p sau: duqc tuyn ding vâo cong 
chrc (sau khi hoàn thành thi gian t.p sr theo quy djnh); dt kêt qua thi, xét 

nâng ngch (sau khi có thông báo cüa Si Ni vii). 
5. Quyêt djnh bô nhim vào chüc danh nghê nghip và xêp h.rcing chüc 

danh nghê nghip tuong duang chuyên viên trâ xuông dôi vâi nhüng tru?ng 
hcip sau: trüng tuyên vâo viên chüc (duçc mien thirc hin chê d tp sr); trüng 
tuyn kS' thi, xet thang hang chirc danh nghê nghip; thay dôi chrc danh nghê 
nghip khi chuyêndôi vj trI cong lie. 

6. Phôi hçip to chirc ho.c to chrc (khi di.rçc phân cap, üy quyên) thi ho.c 
xét thang hng chüc danh nghê nghip viên chirc len chirc danh tuang duang 
can sir, chuyên viên theo quy djnh. 

7. Dê nghj ci can b, cong chixc, viên chirc dir thi nâng ngch, thi hoc xét 
thäng hang chirc danh nghê nghip do B, ngânh trung uang to chirc theo quy 
djnh. Quyêt djnh ccr can b, cong chrc, viên chi'rc dir thi, xét nâng ngch; thi, 
xét thang htng chirc danh nghê nghip do tmnh to chrc theo quy djnh. 

8. Giao chi tiêu nâng luang truc thi h?n theo quy djnh (dôi vi các Ca 
quan, dan vj thuc phim vi quân 1 có duôi 10 can b, cong chirc, viên chrc 
hoc có sO du dui 10 ngu?ii khi chia t 1 10%). Dê xuât so chI tiêu nâng b.c 

Iuang truâc th?yi h?n (chi tiêu tang them) glri S Ni vi xem xét quyêt djnh. 

9. Thu hôi các quyêt djnh ye tiên luang trái väi quy djnh cüa pháp 1ut và 

quy djnh tai khoàn 1, 2, 3, 4, 5 Diêu nay; Hüy bO các quyêt djnh ye tiên luang 

cüa Thu trixâng các dan vj trrc thuc trái quy djnh cüa pháp lut và quy djnh ti 

Diu 13 Quy dnh nay; 
10. Kiêm tra và giãi quyêt theo thâm quyên nhng vung mac trong thirc 

hin ché d, chInh sách tiên lucing dôi vói can b, cong chirc, viên chirc à 
ngi.r?Yi lao dng 0 các ca quan, dan vj thuc phm vi quán l. 

Diu 12. Trách nhim, quyn hin cüa Triróng phông Ni viii 

1. Thirc hin các thu tVc trInh Chü tjch UBND huyn, thj xã, thành phô 
quyêt dlnh các ni dung ti Diêu 11 Quy djnh nay. 

2. ThOa thun dê ThU tru&ng các dan vj sir nghip cong I.p thuc và tr1rc 
thuc UBNI) huyn, thj xã, thành phô quyêt djnh nâng b.c luong truäc th?i hn 

và xep rnirc hu&ng Ian dâu các khoán phi cap theo luong dôi vói viên chUc 
thuc thâm quyên tr1rc tiêp quân 1, sU dung cüa co quan, dan vj tir chUc danh 
nghe nghip tixang duang chuyên viên tr& xuOng theo dUng quy djnh (tth các 
chirc danh quy djnh ti khoãn 4, khoãn 5 Diêu 5 vá khoân 3 Diêu 11 Quy djnh 

nay). 
3. Xác nh.n biên chê, ngui lam vic, qu luang dâu näm và tang giâm 

biên chê, ngithi lam vic, qu luang trong nam dôi vâi các ca quan, don vl cap 

huyn. 
Diêu 13. Trách nhim, quyn hn cüa Chi ciic tru&ng vã ttrong dirong; 

Thu tru'ô'ng các don v sy nghip cong Iip trtrc thuc Sir, Ban, ngành cap 

tinh; Thu trtr&ng các doWn vl sv nghip cong Ip thuc vã tryc thuc Uy ban 
nhân các huyn, thi xã, thãnh ph; Thu tru&ng các don vl sty nghip cong 
1p trtrc thuc các t chác hi có phim vi hoit dng trong tInh dtrçrc giao 
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biên ch (thuc din quail 1 cüa Ban Thuong viii Tinh üy và UBND tinh) 
1. Chi ciic truâng và iircing dirnng quyêt djnh: 
a) Nâng bc luang thiRmg xuyên, phii cap thârn niên vuçlt khung vâ nâng 

mirc hu&ng phv cap thâm niên nghê (nêu co) dôi vâi cong chüc thuc thâm 
quyên tic tiêp quãn 1, sir diing tir ngch chuyên viên và ttxGng ducing trâ 

xuOng. 
b) Nâng b.c lucmg truâc thai h?n và xêp mirc hi.rng lan dâu phi cap thâm 

niên nghê (neu co) dôi vói cOng chüc thuc thâm quyên trirc tiêp quãn l', sr 
diing tIr ngach chuyên viên và tucing ducing tr& xuông sau khi có kiên thông 
nhât cüa cci quan chuyên môn, cci quan thuc UBND tinh cap trên tr1rc tiêp. 

2. Thu truàng các don vj sir nghip cong Itp trrc thuc cci quan chuyên 
rnôn, cci quan thuc UBND tinh và ThU trueing các dun vj sir nghip cong 1p 
thuc và trrc thuc Uy ban nhân các huyn, thj xa, thành phô quyêt djnh: 

a) Nâng bc lucing thu&ig xuyên, phi cap thâm niên vuqt khung và nâng 
mUc huông các khoãn phii cap theo luong (ph cap thâm niên nghê, phi cap 
thâm niên nba giáo ...) dOi vâi viên chirc thuc thâm quyên trrc tiêp quân l, sir 
diing hang chirc danh nghê nghip tucing ducing chuyên viên trâ xuông. 

b) Nâng bc hang truóc thii han và xêp rnirc huâng lan dau các khoán 
phii cap theo hung dOi vâi vien chUc thuc thâm quyên trrc tiêp quán l, sU 
dung giü hng chUc danh nghê nghip tucing ducing chuyên viên trâ xuông sau 
khi có kiên thông nhât cUa cci quan chuyên môn, cci quan thuc UBND tinh 
dôi vi cap tinh và cUa PhOng Ni vi dôi vth cap huyn. 

c) Quyt djnh bô nhim và xp luang ngch/hng chic danh nghê nghip 
tucing throng chuyên viên tr& xuông dôi vOi nhChig triRmg hcp trUng tuyên vào 
viên chuc (sau khi dà hoàn thành chê d tp sir). 

3. ThU tru&ng các don vi sir nghip cOng 1p trirc thuc các tO chUc hi có 
pham vi hoat dng trong toàn tinh dugc giao biên chê (thuc din quân l cUa 
Ban Tht.rông vii Tinh Uy và UBND tinh) quyêt djnh nâng bc hang thung 
xuyên, phi cap thâm nién vuqt khung, nâng bc liiang truàc thi han, phii cap 
chUc vu, mUc phii cap và nâng mUc hithng các khoán phi cap theo luang (neu 
có) dOi vi can b, viên chUc thuc thâm quyên trtrc tiêp quán l, sCr ding giC 
chUc danh nghê nghip tucing throng chuyên viên trâ xuông sau khi có ' kiên 
thông nhat cUa Hi cap trên và Sâ Ni vi (trü chirc danh quy djnh tai  khoán 4, 

khoán 5 Diêu 5 Quy djnh nay). 
Diu 14. Trách nhim, quyn hn Cu Hi dng thành viên, ChU tjch 

Cong ty TNHH rnt thành viên 
Quyêt djnh xêp lucing, nâng bc luang, phii cap dôi v&i các chUc danh do 

Hi dOng thành viên hotc ChU tjch cong ty bô nhim. 
Chuo'ng III 

BIEU KHOAN Till HANH 
Diu 15. T!i chñc thyc bin 
Giao Sâ Ni vi phOi hçip các cci quan, don vj lien quan huâng dan, dOn dôc 

to chüc thrc hin; Thanh tra, kiêrn tra và djnh kS' hang näm báo cáo Uy ban 
nhân dan tinh vic thrc hin các quy djnh ChInh phU, B, ngânh và cUa Uy ban 





TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 
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nhân dan tinh v ch d, chInh sách tin lucing theo quy djnh; khi phát hin 
quyêt djnh cüa cci quan, dan vj, to chrc không di1ng thâm quyên hoc trái quy 
djnh cüa nhà nithc kiên nghj cap có thâm quyên bAi bô và xCr 1 theo quy djnh. 

Trong qua trInh triên khai thrc hin, nêu Co phát sinh van dé vuâng mac 
can sra doi, bô sung, các cci quan, dan vj phãn ánh ye S& Ni vi dé tong hqp 
báo cáo Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh./.'r 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

		2020-04-17T16:36:52+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubndtinh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




