
UBND TỈNH LẠNG SƠN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 66/QĐ-STC Lạng Sơn, ngày 02 tháng 5 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn  

do có thông báo nghỉ hưu đối với công chức 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH LẠNG SƠN 

 Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của 

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

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ 

Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc 

lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;  

 Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Về việc Ban hành quy định về phân công, 
phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công chức; 

 Căn cứ Thông báo số 47/TB-STC, ngày 01 tháng 5 năm 2018 của Giám 
đốc Sở Tài chính về việc nghỉ hưu đối với công chức; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nâng bậc lương trước thời hạn do có Thông báo nghỉ hưu đối với 

ông Vi Văn Tiến, ChánhThanh tra Sở Tài chính, ngạch Thanh tra viên chính, mã 

số 04.024,  từ bậc 6, hệ số lương 6,10 lên bậc 7, hệ số lương 6,44 kể từ ngày 
01/4/2018. 

 Điều 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

và ông Vi Văn Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 2; 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 
- Các Phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở; 
- Lưu: VT, Hồ sơ. 
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