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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, 

viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO 

Căn cứ Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban quản lý Vườn quốc gia Cốn Đảo; 

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

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

Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, hướng 

dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời 

hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và Thông tư số 

03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc 

lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên 

vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ban hành Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức 

trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;  

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, 

viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại Ban quản lý Vườn 

quốc gia Côn Đảo. Quy chế gồm: 05 chương 17 Điều. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế  Quyết định số 

136/QĐ-BQLVQG ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Giám đốc Ban quản lý Vườn 

quốc gia Côn Đảo về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối 

với công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng các phòng chuyên 



môn, đơn vị trực thuộc và thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Đảng uỷ (b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- BCH các đoàn thể; 

- Các PCM, Hạt Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, TCHC (thúy). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Pho 
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