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Yên Mô, ngày          tháng       năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 
 

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

Căn cứ Nghị định số 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; 

92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế 

độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người 

hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn xếp lương khi nâng bậc, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức; 

Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của 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 bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Văn bản số 303/SNV-XDCQ ngày 25/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh 

Bình về việc hiệp y xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ cấp xã 

thuộc UBND huyện Yên Mô; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với bà Dương Kim Ngân; Trình 

độ chuyên môn: Trung cấp Y sỹ đa khoa; hiện là Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

 Điều 2. Bà Dương Kim Ngân được hưởng mức lương bậc 01, hệ số 1,86 của ngạch 

nhân viên, mã số 01.005 và hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,15 kể từ ngày 10/01/2022. 

 Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 10/01/2022. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và bà Dương Kim Ngân chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Huyện đoàn Yên Mô; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV 
    PH_NV(08) 

CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

Đặng Thái Sơn 
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