
UY BAN NIIAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
HUY]N TUY AN Dc 1p — Tiy do — Hanh phñc 

S:t1i /QD-UBND TuyAn, ngày  22  tháng  4  nám 2020 

QUYET D!NH 
V/v nâng mü'c phii cap thâm niên 

dôi vó'i Ban chi huy quân sty cap xã 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN HUYN TUY AN 

Can cü Lust  T chirc chInh quyn da phucing nàm 2015; 

Cäncü Nghj djnh s 03/2016/ND-CP ngày 05/01/2016 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt bin pháp thi hành mt so diêu cüa Lut Dan quail t1r v; 

Xét d nghj cüa Chü tch UBNID xã An Ninh Dông ti T? trInh so 39/TTr-
UBND ngày 24/3/2020 ye vic dê nghj hithng chê d phi,i cap thâm niên; 

Theo dé nghj cüa Tru&ng phông Ni vii huyn Tuy An. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Nâng müc hithng phii cp thâm niên ti'r 13% len 14% dôi vói ông 
Nguyen Däng Khoa, Chi huy phó Quân sir xä An Ninh Dông, thii gian hu&ng và 
nâng mrc phii cap thâm niên dugc tinE kê tilt ngày 30/11/2019; 

Phi,i cp thâm niên dugc tInE bng rnilrc luong hin huâng cong cac khoán 
phii cap: Phçl cap chüc vçi länh do, phi cap thâm niên vuçt khung và h so chênh 
lêch bâo luu (nêu co). 

Diu 2. Chánh Van phông HDND và UBND huyn, Tnthng Phông Ni vii, 
Trithng Phông Tài chInh — Kê hoach, Thu tnr&ng các phông, ban có lien quan, 
Chili tch UBNID xã An Ninh Dông và ông (bà) có ten trên chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnh nay./. 

No'i nhân: CHU T!CH 
-NhixDiêu2; 
- Luii: VT, NV. (T), / 

1/i Thân4 
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