
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND             Lạng Sơn, ngày         tháng 3  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm và xếp lương 

ngạch Thanh tra viên chính đối với công chức 

CHỦ TIC̣H ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  LẠNG SƠN 

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

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 

việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

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

định về Thanh tra viên và côṇg tác viên thanh tra; 

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

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

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản 

lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTCP ngày 26/02/2020 của Thanh tra chính 

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

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 87/TTr-SNV ngày 05 

tháng 3 năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Đức Tuệ, Thanh tra viên Sở Tài nguyên và Môi 

trường, từ ngac̣h Thanh tra viên, ma ̃ số ngạch 04.025, bâc̣ 5, hê ̣ số lương 3,66 

vào ngac̣h Thanh tra viên chính, ma ̃số ngạch 04.024, bâc̣ 1, hê ̣số lương 4,40 kể 

từ ngày 01/3/2020. 

Thời điểm tính để xét nâng bậc lương lần sau từ ngày 01/3/2020. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra tỉnh và ông Lê Đức Tuệ chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở TN và MT (03b); 

- PCVP UBND tỉnh; 

các Phòng: TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC (HXĐ). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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