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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN TUY AN Dc 1p — Tir do — Hnh phuic 

S:,,?/QD-UBND TuyAn,ngày  2Z  tháng 4 nám2020 

QUYET DNH 
V/v nâng mu'c phui cap thâm niên 

dôi vó'i Ban chi huy quân sIr  cap xã 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN HUYN TUY AN 

Can cir Lut To chüc chInh quyn dja phuang nàm 2015; 

Cäncir 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 quân tir v; 

Xét dé nghj cüa Chü tjch UBND xã An Cu tti T trInh so 57/TTr-UBND 
ngày 09/4/2020 ye vic dé nghj hthng ché d phii cap thâm niên; 

Theo d nghj cüa Trueing phông Ni viii huyn Tuy An. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Nâng müc huàng phii cp thâm niên tir 07% len 08% dôi vói ông 
Trân Xuân Thy, Chi huy phó Quân sr xã An Cu, th?ñ gian humg và nâng mirc 
phy cap thâm niên duc tInh kê tü ngày 18/01/2020; 

Phy cp thâm niên ducic tInh bang rn1rc luong hin hu&ng cong các khoân 
phy cap: Phy cap chcrc vy lãnh do, phy cap thâm niên vuçYt khung và h so chênh 
lêch báo luu (nêu co). 

Diêu 2. Chánh Van phông HDND và UBNID huyn, Tnr&ng Phông Ni vçi, 
Trithng Phông Tài chInh — Ké hoach,  Thu tmng các phông, ban có lien quan, 
Chu tjch UBNID xã An Cu và ông (bà) có ten trén chju trách nhim thi hành 
Quyêt djnh này./' 

Nvyinhân: 
- Nhii Diêu 2; 
- Lixu: VT, NV. (T) 
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