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Số: 24
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm vào ngạch công chức cấp xã
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Nghị định 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ, về
chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã,
phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05/12/2011 của Chính phủ
về công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày
27/5/2010 của liên tịch Bộ Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV, ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ ,
về hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 223/2013/QĐ-UBND, ngày 21/6/2013 của UBND
tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức,
biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã và
công tác tổ chức cán bộ ở các doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của UBND huyện Quế Võ tại Công văn số 1526/UBND-NV
ngày 02/12/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nga.
Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ, ngành: Quản trị kinh doanh.
Chức danh: Văn phòng - Thống kê .
Đơn vị công tác: UBND xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Vào ngạch Chuyên viên, mã số ngạch 01.003, bậc 2, hệ số 2.67.
Thời gian được tính để xét nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/10/2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.
Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND
huyện Quế Võ, các cơ quan, đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Thị Nga căn cứ
Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, XDCQ&CTTN.
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