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THÔNG BÁO 

Kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019 
 

 

Căn cứ Nghị định 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 vụ trang; 

Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng 

lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động; 

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 

33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do 

lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động; 

 Căn cứ Nghị quyết số 214-NQ/ĐU ngày 23/3/2019 của Đảng ủy Sở Nông 

nghiệp và PTNT về công tác Tổ chức cán bộ; 

 Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo kết quả xét nâng bậc lương trước 

thời hạn năm 2019 đối với công chức, viên chức hiện đang công tác tại các đơn 

vị trực thuộc Sở như sau:  

 - Tổng số công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn: 06 người. 

 - Tổng số công chức, viên chức đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời 

hạn: 05 người. 

 - Tổng số công chức, viên chức không đủ điều kiện nâng bậc lương trước 

thời hạn: 01 người.  

(Có danh sách kèm theo) 

 Danh sách công chức, viên chức nâng bậc lương trước thời hạn năm 

2019 được niêm yết công khai tại Văn phòng Sở, trên Trang thông tin điện tử 

của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang và tại các đơn vị trực thuộc 

Sở trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 24/3/2020 đến hết ngày 

30/3/2020.  
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 Giao Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

có trách nhiệm thông báo đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động 

trong đơn vị được biết. 

 Mọi phản ánh, kiến nghị xin gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua phòng 

Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/3/2020. Nếu quá thời gian trên không có phản 

ánh, kiến nghị khác thì kết quả trên được công nhận là chính thức. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các phòng chuyên môn, các đơn 

vị trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức được biết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu VT, TCCB.  
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