
UBND T!NH DAK NONG CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
SO VAN HOA, THE THAO Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

VA DU LICH 

SE: /QD-SVUTTDL Dk Nông, ngày thông 12 náni 2020 

QUYET D!NH 
V vic nãng  bc hrng tru*c thôi hn di vó'i cong chñc 

GIAM DOC SO VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH 

Can cii' Thông tw so' 08/2013/TT-BNV ngày 3 1/7/2013 cza Bç5 Ni vy, 
huàng dan thrc hin ché dç$ náng bgc luring thzth'ng xuyên và ndng bçc luring 
truóc th&i hqn dói vói cOn b5, cOng chzc, viên cht'c và ngu'ài lao dng, 

Can cii' Quyê't djnh sO' 11/2016/QD-UBND ngày 22/3/2016 cüa Uyban 
nhán dan tinh, ban hành Quy djnh chic nàng, nhiçm vy, quyên hgn và Ca' cáu tO 
ch&c cüa So' Van hóa, The thao và Du ljch tinh Dák NOng; 

Can c& Quyê't djnh so' 13/20]7/QD-UBND ngày 04/7/2017 cia Uy ban 
nhán dan tinh, ban hành Quy djnh vêphán cap quán l tO chi'c b may, biên ché 
và can b5, cOng ch&c, viên ch&c tinh Dàk Nóng; 

Can cz' Quylt djnh sO' 69/QD-SVHTTDL ngày 01/6/2020 cla So' Van hóa, 
The thao và Du ljch tInh Dàk NOng, ban hành Quy ché náng bçc luring tru'O'c 
thO'i hçm dOi vO'i cOn b, cOng chc, viên chi'c và ngzthi lao dng,' 

Can cii' Biên ban cu5c hQp ngày 22/12/2020 cüa Hói dng xét náng bgc 
luring, náng ngçich, chuyên nggch lu'o'ng và thàng hgng chi'c danh nghê nghip 
dOi vái cOng chz'c, viên chi'c; 

Theo d nghj cüa Chánh Van phOng. 

QUYET DNH: 

A A A F F F A F Dieu 1. Nang bc luo'ng trucc thoi hn 06 thang doi vi ba Tran Tu 
Trinh - Chuyên viên phông Quãn I Van hóa và Gia dInh, S& VAn hóa, The 
thao và Du ljch tinh DAkNông; Ngtch: Chuyên viên; M so: 01.003, nhu sau: 

-Ti'rbc: 2/9 Hs& 2,67 

- Len bc: 3/9 H so: 3,00 
Thai gian huâng vã tinh nâng b.c lucmg 1n sau k tr ngày 01/10/2020. 

Biu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngày k. 

Chánh Van phông, Thu tru&ng các phông, don vi có lien quan và bà Ti4n Tti 
Trinh cn cü Quyêt dinh thi hànlili 

Noi ,,lzân: 
-Nhixdiêu2; 
-Ban Giárndôc; 
- Lânh do Van phông S; 
- Liru: VT, TCCB_5B. 

GIAM DOC 
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