
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  

Yên Mô, ngày       tháng      năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 

Căn cứ  Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019  của Chính phủ quy định 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức cán bộ, công 

chức và viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Ông Trần Đình Ninh, sinh ngày 05/4/1984; trình độ chuyên môn: 

Trung cấp ngành Quân sự, Đại học ngành Luật kinh tế, hiện là công chức Chỉ huy 

trưởng quân sự xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; được hưởng bảo 

lưu phụ cấp chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam hệ số 0,2 so với 

mức lương cơ sở theo quy định. 

Thời gian hưởng phụ cấp bảo lưu là 06 tháng tính từ ngày 01/10/2021 

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Yên 

Thành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Trần Đình Ninh chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Lưu: VT, NV. 
     ( PH_NV (7) 

CHỦ TỊCH 

 
                                

 

 

 

Đặng Thái Sơn 
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