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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn 
 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CAI LẬY 

 

Căn cứ Quyết định 1381/QĐ-UB ngày 03 tháng 12 năm 1994 của UBND 

Tỉnh Tiền Giang về việc thành lập, quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

của Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy; 

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-SYT ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Sở Y 

tế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa 

khu vực Cai Lậy; 

-

-

Chính phủ về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bội 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; 

Căn cứ cuộc họp ngày 05/4/2018 của Hội đồng xét nâng bậc lương bệnh 

viện; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Bệnh viện đa khoa khu vực 

Cai Lậy. 

Điều 2. Quy định này sẽ được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo đề xuất 

của Hội đồng xét nâng bậc lương bệnh viện hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Thủ 

trưởng đơn vị. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, các khoa/phòng có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2018, các quyết 

định trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ./. 

 

                   GIÁM ĐỐC 
 Nơi nhận:          
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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