
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG KHẢI

Số:         /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quang Khải, ngày      tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị chuyển xếp lương đối với công chức cấp xã

có bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên
               

    Kính gửi:  
                                - Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương;

 - Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ.
 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 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 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 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 Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 
5 năm 2010 của Liên bộ: Nội vụ - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2115/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2006 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định về quản lý công tác tổ 
chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh;

Xét Đơn đề nghị chuyển xếp lương đối với cán bộ cấp xã có bằng cấp 
chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên của ông Vũ Mạnh Đạt.

Ủy ban nhân dân xã Quang Khải trình Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ xem xét, quyết định chuyển xếp lương đối 
với công chức cấp xã có bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên 
đối với:

Ông: Vũ Mạnh Đạt;

Sinh ngày 19 tháng 12 năm 1995;

Quê quán: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương;

Thường trú: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương;

Trình độ văn hóa: 12/12



Trình độ học vấn: Đại học, chuyên ngành: Luật

Chức vụ, đơn vị công tác: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Quang 
Khải, được hưởng mức lương; thuộc ngạch: Cán sự; mã số: 01.004; bậc 1; hệ số: 
2,34 kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

(Có danh sách và hồ sơ gửi kèm theo)

Vậy Ủy ban nhân dân xã Quang Khải trình Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thuận
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