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QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ngạch công chức
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HOÁ
Căn cứ Điều 1, Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của
UBND tỉnh Thanh Hoá quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá;
Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND
tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ
máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa
quản lý; Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm
theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017;
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy
định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch
công chức chuyên ngành hành chính; Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày
25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch,
chuyển loại công chức, viên chức;
Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tại Công văn số
28/CCTL-TCHC ngày 11/01/2021 và đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ nhiệm ngạch chuyên viên đối với ông Nguyễn Nhật Linh, sinh
ngày 02/8/1994;
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng;
Đơn vị công tác: Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT.
Điều 2. Ông Nguyễn Nhật Linh được bổ nhiệm ngạch chuyên viên (mã số
ngạch 01.003); hưởng lương bậc 1; hệ số 2,34 từ ngày 01/01/2021;
Thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/5/2019.

2
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi; Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Nhật Linh chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, TCCB.
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