
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-KHCN Tây Ninh, ngày  28  tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v chuyển xếp lương ngạch chuyên viên cho viên chức 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/Q Đ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND 

tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND 

tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ kèm 

theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015; 

Căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND 

tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động thuộc UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả và danh sách công chức, viên chức 

trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính tỉnh Tây Ninh 

năm 2019; 

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 Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội Vụ 

hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch chuyển loại công chức, 

viên chức; 

Căn cứ Công văn số 685/SNV-TCCCVC ngày 21/4/2020 của Sở Nội vụ 

về việc cho ý kiến bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và chuyển xếp lương đối 

với công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức 

hành chính tỉnh Tây Ninh năm 2019; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuyển xếp lương ngạch chuyên viên cho bà Lý Thị Hồng Vân 

- viên chức hành chính thuộc Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc 

Sở Khoa học và Công nghệ. 

Từ bậc 3/10; hệ số 2,72; mã số 01A.003. 

Sang bậc 3/9; hệ số 3,00; mã số 01.003. 

Thời gian được hưởng bậc mới kể từ ngày: 01/4/2020. 



Thời gian nâng lương lần sau được tính kể từ ngày: 01/10/2018. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công 

nghệ, Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và bà Lý Thị Hồng Vân căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 2 (th/h); 

- Sở Nội vụ (thay b/c); 

- Trung tâm KH&CN; 

- Lưu: VT, TC. 

GIÁM ĐỐC 
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