
 1

SỞ NỘI VỤ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG XÉT NÂNG 
BẬC LƯƠNG NĂM 2012 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:   01  /BC-HĐXNBL  Lạng Sơn, ngày  17  tháng 01 năm 2013 

BÁO CÁO 
Danh sách, kết quả công chức, viên chức, người lao động  

nâng bậc lương kỳ 2 năm 2012  

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-SNV ngày 06/7/2012 của Giám đốc 
Sở Nội vụ về việc thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2012 đối với 
công chức, viên chức, người lao động thuộc sở Nội vụ; 

Trên cơ sở Thông báo của Hội đồng xét nâng bậc lương Kỳ 2, năm 2012 
về danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng bậc 
lương, hưởng phụ cấp thâm niên kỳ 2 năm 2012 và kết quả họp xét nâng bậc 
lương ngày 16/01/2013, Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2012 Sở Nội vụ 
báo cáo kết quả như sau: 

I. TỔNG SỐ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT 
NÂNG BẬC LƯƠNG 

1. Số công chức, viên chức, người lao động có mặt tại thời điểm 
31/12/2012: 73 người, trong đó: 

a) Trong biên chế: 63 công chức, viên chức; 

b) Hợp đồng lao động: 09 người; 

Chia ra: 

- Cơ quan văn phòng sở:    44 người; 

- Ban Thi đua – khen thưởng:   12 người; 

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ:  17 người. 

2. Tổng số công chức, viên chức đủ điều kiện xét: 22 công chức, viên 
chức, trong đó:  

a) Nâng bậc lương thường xuyên:   12 người. 

b) Nâng bậc lương trước thời hạn:   11 người;  

c) Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung:  02 người; 

d) Hưởng phụ cấp thâm niên nghề:   0. 

3. Chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2012 theo quy 
định:  02 người. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Nâng bậc lương thường xuyên: 11 công chức, viên chức, trong đó: 
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a) Chuyên viên chính và tương đương:  03; 

b) Chuyên viên và tương đương: 07; 

c) Cán sự và tương đương: 01. 

2. Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc: 02 công 
chức, trong đó: 

a) Chuyên viên và tương đương: 01; 

b) Cán sự và tương đương: 01. 

3. Hưởng phụ cấp thâm nhiên vượt khung: 02 công chức, trong đó: 

a) Kỹ thuật viên đánh máy: 01; 

b) Lái xe cơ quan: 01. 

4. Chia theo đối tượng quản lý, thẩm quyền phân cấp: 

a) Diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông báo cho Chủ tịch UBND tỉnh 
quyết định: 01 người; 

b) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:  0 người; 

c) Giám đốc sở quyết định:    14 người. 

5. Tổng số tiền lương, phụ cấp tăng thêm do nâng bậc:  19.872.000 
đồng, trong đó: 

a) Nâng lương thường xuyên:   13.576.000 đồng 

b) Nâng lương trước thời hạn:    6.211.000 đồng 

c) Thực hiện PCTNVK:    85.000 đồng 

6. Công chức, viên chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện được nâng 
bậc lương thường xuyên: Không. 

Đính kèm báo cáo này danh sách tổng hợp kết quả nâng bậc lương 
thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn kỳ 2 năm 2012. 

Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2012, Sở Nội vụ báo  cáo kết quả xét 
nâng bậc lương kỳ 2 năm 2012, đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, quyết 
định./. 

 

 
Nơi nhận: 

TM. HỘI ĐỒNG NÂNG BẬC LƯƠNG 
CHỦ TỊCH 

- LĐ sở; 
- Phòng CCVC (t/h); 
- Các phòng, TC thuộc sở; 
- Thành viên HĐ; 
- Website; 
- Lưu: VT. 

 
 
 
 (Đã ký) 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
Phùng Đức Tứ 


