
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND                Nam Định, ngày        tháng  3  năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên chính và xếp lương đối với  

công chức đạt kết quả trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch theo chỉ tiêu năm 2018  

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

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

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011của Chính phủ quy 

định về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra; 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 vũ trang; 

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

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

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTCP ngày 26/02/2020 của Thanh tra Chính 

phủ Quyết định Phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức thanh tra năm 2018; 

Theo đề nghị đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 371/TTr-SNV 

ngày 16/3/2020 về việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương Thanh tra viên chính. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với bà Hoàng Thị Hằng - Phó 

Chánh Thanh tra, Sở Tài chính, từ ngạch Thanh tra viên, mã ngạch 04.025, bậc 6, 

hệ số 3,99, vào ngạch Thanh tra viên chính, mã ngạch 04.024, bậc 1, hệ số 4,40; 

kể từ ngày 01/3/2020.  

Thời gian xét tính nâng bậc lương tiếp theo kể từ ngày 01/3/2020.  

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Thanh 

tra tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và bà 

Hoàng Thị Hằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Lưu: VP1, VP8. 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Phạm Đình Nghị 
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