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Số:   26/TB-HĐXNBL  Lạng Sơn, ngày  24   tháng 6  năm 2013 

THÔNG BÁO 
Danh sách công chức, viên chức, người lao động  

đủ điều kiện xét nâng bậc lương năm 2013 
 

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-SNV ngày 24/6/2013 của Giám đốc Sở 
Nội vụ về việc thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2013 đối với công 
chức, viên chức, người lao động thuộc sở Nội vụ; 

Căn cứ, đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường 
xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, 
phụ cấp thâm niên nghề và thời gian giữ bậc đối với công chức, viên chức, 
người lao động,  

Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2013 Sở Nội vụ thông báo: 

1. Tổng số chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích 
xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2013 dự kiến: 08 chỉ tiêu (tương 
đương 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương 
của cơ quan, đơn vị). 

2. Danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện xét 
nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn, hưởng phụ 
cấp thâm niên vượt khung năm 2013 (từ thời điểm 01/01/2013 đến 
31/12/2013) gồm 40 người, cụ thể: 

2.1. Nâng bậc lương thường xuyên:   23; (Biểu số 1) 

2.2. Nâng bậc lương trước thời hạn:   13; (Biểu số 2) 

2.3. Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung:  04.(Biểu số 3) 

(Có danh sách cụ thể đính kèm) 

3. Thời gian xét:  

3.1. Kỳ 1: Những trường hợp được hưởng từ 01/01/2013 đến 30/6/2013; 

3.2. Kỳ 2: Những trường hợp được hưởng từ 01/7/2013 đến 31/12/2013. 

Đề nghị các phòng chuyên môn và tương đương thuộc sở, các tổ chức 
trực thuộc sở phổ biến công khai đến toàn bộ, công chức, viên chức và người 
lao động trực thuộc. 

Nếu có những vấn đề phát sinh hoặc đề nghị bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh 
danh sách, hình thức khen thưởng, bậc, hệ số lương,... đề nghị các phòng, tổ 
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chức, công chức, viên chức, người lao động liên quan phản ánh qua Chánh 
Văn phòng sở chậm nhất trước 16 giờ ngày 25/6/2012 để tổng hợp, bổ sung. 

Căn cứ Thông báo này, đề nghị các Phòng, tổ chức và cá nhân liên quan 
triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 

TM. HỘI ĐỒNG NÂNG BẬC LƯƠNG 
CHỦ TỊCH 

- LĐ sở; 
- Các Phòng, TC thuộc sở; 
- Thành viên HĐ; 
- Website; 
- Lưu: VT. 

 
 
 
 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
Dương Xuân Huyên 

 


