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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra đối với 

 ông Nguyễn Việt Phương, Phó Chánh Thanh tra huyện Bác Ái 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁC ÁI 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 của 

Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên 

nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức 

danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và 
kiểm lâm; 

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận về việc quy định thẩm quyền nâng bậc lương thường xuyên, nâng 

bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm 
niên nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

Xét Tờ trình số 96/TTr-TTH ngày 01/11/ 2021 của Thanh tra huyện và ý 
kiến trình của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ông Nguyễn Việt Phương, Phó Chánh Thanh tra huyện Bác Ái, 

ngạch lương đang hưởng: Thanh tra viên, mã số ngạch: 04.025 được hưởng phụ 

cấp thâm niên nghề thanh tra, cụ thể như sau: 

Mức phụ cấp thâm niên nghề 8% so với mức lương hiện hưởng cộng phụ 

cấp chức vụ lãnh đạo được hưởng từ ngày: 01/8/2021. 

Mốc thời gian nâng mức phụ cấp thâm niên nghề lần sau: 01/8/2021. 

- Phụ cấp thâm niên nghề được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và được 

dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng 

phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Việt Phương căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VP, NV. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 Hồ Xuân Ninh 
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