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QUYẾT ĐỊNH  
Về việc nâng bậc lương đợt 2 năm 2020 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

Căn cứ Quyết định số 298/CP ngày 11 tháng 11 năm 1977 của Hội đồng 
Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tây Nguyên; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ngày 15 tháng 4 năm 2009 về hướng dẫn thực hiện quyền 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối 

với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về 
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; Thông 
tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện 
chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 01/7/2014 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc ban hành quy chế nâng bậc lương 

trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; 

Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng lương ngày 18/12/2020 và 
29/12/2020; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên; nâng phụ cấp thâm niên vượt 

khung đợt 2 năm 2020 (từ 01/7/2020 đến 31/12/2020) và nâng bậc lương trước 

thời hạn do lập thành tích xuất sắc cho 119 viên chức, người lao động của 

Trường Đại học Tây Nguyên (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch Tài 

chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và viên chức có tên trong danh sách tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nơi nhận:            HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 2; (đã ký) 

- Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ GDĐT (để báo cáo);                                             

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk;                                            Nguyễn Thanh Trúc 

- TT. Thông tin (đăng website); 
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