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THÔNG BÁO  
V/v kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên đợt 1 năm 2021 

 

Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị 

         

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; 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. 

Nhà trường đã ban hành Thông báo số 1415/TB-ĐHTN, ngày 22 tháng 6 

năm 2021 về việc xét nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung 

đợt 1 năm 2021 (kèm danh sách dự kiến) và yêu cầu Lãnh đạo, Công đoàn các đơn 

vị thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động rà soát, phản hồi ý kiến về 

phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 25 tháng 6 năm 2021. 

Ngày 12/7/2021, Hội Đồng lương Trường Đại học Tây Nguyên đã họp, xét 

danh sách viên chức và người lao động được nâng bậc lương thường xuyên, phụ 

cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu. Căn cứ 

kết luận cuộc họp, Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động 

kết quả xét nâng lương đợt 1 năm 2021 như sau:  

Tổng số người được nâng lương đợt 1/2021: 96 người, trong đó: 

- Nâng bậc lương thường xuyên: 89 người; 

- Tăng thâm niên vượt khung: 07 người. 

 (Thông báo kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên đợt 1, tăng phụ cấp thâm niên 

vượt khung năm 2021 và danh sách kèm theo được đăng trên website của Trường). 

Nhận được Thông báo này, yêu cầu Lãnh đạo, Công đoàn các đơn vị thông 

báo đến toàn thể viên chức, người lao động. Những ý kiến phản hồi gửi về phòng 

Tổ chức cán bộ trước ngày 19 tháng 7 năm 2021 (gặp đ/c Loan, ĐT: 

0965523579). Các trường hợp không có ý kiến phản hồi sẽ không giải quyết khiếu 

nại về sau. 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

- Như Kính gửi;  

- TT. Thông tin (đăng website)  (Đã ký) 

- Lưu: VT, TCCB, Hội đồng lương.  TS. Nguyễn Thanh Trúc 

   


