
 

 

TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị chuyển xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn 

đối với cán bộ, công chức xã 

 

 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lương đối với các bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;  

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

 Căn cứ Biên bản họp xét ngày 19/9/2022 của Hội đồng xét nâng lương xã và 

hồ sơ đề nghị chuyển xếp lương của đồng chí  Hà Văn Thanh - Công chức Văn 

phòng - Thống kế xã; 

 UBND xã kính trình Uỷ ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ huyện Mai Sơn 

xem xét chuyển xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn đối với cán bộ, công 

chức xã, cụ thể sau: 

(Có hồ sơ và danh sách kèm theo) 

 Ủy ban nhân dân xã Mường Chanh kính trình Uỷ ban nhân dân huyện, 

Phòng Nội vụ huyện xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Cầm Văn Nhất 

- Lãnh UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: Vp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƯỜNG CHANH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 69/TTr-UBND Mường Chanh, ngày 20 tháng 9 năm 2022 



 

 

 

Lưu ý: Hồ sơ kèm theo bằng trung cấp, bằng đại học, quyết định nâng lương gần 

nhất. 
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