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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho lao động hợp đồng 

 

GIÁM  ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM HÀ TĨNH 
 

         Căn cứ Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 37 và điều 39 của Luật Việc làm về Trung tâm 

Dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; 

  Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy 

định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

          Căn cứ Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc kiện toàn Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà 

Tĩnh thành Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh; 

  Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối 

với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 

  Căn cứ quy chế nâng lương của Trung tâm và kết quả cuộc họp ngày 22 

tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nâng lương Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh; 

         Theo đề nghị của Hội đồng nâng lương Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh. 

                                       QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên cho ông Nguyễn Phước Thiện  

Tên ngạch: Chuyên viên;  Bậc : 1; Hệ số: 2.34. 

Lên bậc: 2; Hệ số: 2.67 

Điều 2. Mức lương mới được hưởng và làm căn cứ tính nâng lương lần sau 

kể từ ngày 24/6/2021. 

  Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

  Phòng Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp; các phòng liên quan và ông Nguyễn 

Phước Thiện căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh; 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT; KH-TC,TH(04). 

                 GIÁM ĐỐC 
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		ttdichvuvieclam@hatinh.gov.vn
	2021-07-29T17:24:56+0700




