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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc nâng phụ cấp thâm niên đối với 

Chỉ huy phó Quân sự xã Yên Thành 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
ư 
          Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP, ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân, tự vệ và 

Thông tư Liên tịch số 102/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC, ngày 02/8/2010 của 

liên bộ Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và 

lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ; 

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

nhân dân tỉnh Ninh Bình về ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình; Hướng 

dẫn số 03/HD-SNV, ngày 04/6/2013 của sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình hướng dẫn 

thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, 

Chính trị viên phó, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; 

          Theo đề nghị của UBND xã Yên Thành tại Tờ trình số 70/TTr-UBND, 

ngày 23/8/2022 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 Điều 1. Nâng mức phụ cấp thâm niên đối với ông Lê Văn Mười;

 Chức vụ đơn vị công tác: Chỉ huy phó Quân sự xã Yên Thành; 

 Từ mức phụ cấp thâm niên 5% lên 6%; 

 Thời gian hưởng mức phụ cấp thâm niên mới và thời gian để tính nâng 

phụ cấp thâm niên lần sau kể từ ngày 01/9/2022. 
  

 Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND 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 Lê Văn Mười chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT, NV.                                                                                    
   NH-NV (7) 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đặng Thái Sơn 
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