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Số:        /QĐ-ATTP 
             

             Kon Tum, ngày 02 tháng 7 năm 2020 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng Xét đề nghị nâng bậc lương thường xuyên 
_________________________   

 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC AN TOÀN 

VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Quyết định số 19/2009/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 2009 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm tỉnh Kon Tum; 
 

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-SYT ngày 20 tháng 12 năm 2017 của 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh 

Kon Tum; 

 Căn cứ Quyết định số 657/2009/QĐ-SYT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 

Giám đốc Sở Y tế tinhr Kon Tum về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý 

công tác tổ chức bộ máy, biên chế, biên chế, công chức, viên chức và lao động 

hợp đồng ngành Y tế tỉnh Kon Tum; 

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

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và 

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

động; 
 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Xét nâng bậc lương thường xuyên đối với công 

chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm 

các ông, bà có tên sau đây:   

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Minh Thành - Chi cục trưởng. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Trương Hồng - Phó Chi cục 

trưởng; Chủ tịch Công đoàn cơ sở. 

3. Thành viên, gồm: 

+ Bà Phan Thị Kiều Linh - Phó Chi cục trưởng. 



+ Bà Bùi Thị Thanh Tuyền - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp: Thư 

ký. 

+ Ông Hoàng Minh Trí - Trưởng phòng Công tác thanh tra. 

+ Bà Nguyễn Thị Thu Giang - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ. 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng: Xét đề nghị cấp có thẩm quyền nâng bậc 

lương thường xuyên đối với công chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết 

định số 08/QĐ-ATTP ngày 13/02/2020 của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm về việc kiện toàn Hội đồng Xét nâng bậc lương thường xuyên. 

Điều 4. Cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

                     
Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Lãnh đạo Chi cục;            

- Công đoàn cơ sở Chi cục; 

- Lưu: VT, HC-TH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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