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THÔNG BÁO 
Danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện 
xét nâng bậc lương, hưởng phụ cấp thâm niên kỳ 2 năm 2011 

 

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-SNV ngày 15/12/2011 của Giám đốc Sở 
Nội vụ về việc thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương kỳ 2 năm 2011 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 kỳ 2 năm 2011 Sở Nội vụ thông báo: 

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, phụ cấp thâm niên nghề từ thời điểm 01/7/2011 đến 
31/12/2011 gồm 23 người, cụ thể: 

1. Nâng bậc lương thường xuyên:   08; (Biểu số 1) 

2. Nâng bậc lương trước thời hạn:   12; (Biểu số 2) 

3. Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung:  02; (Biểu số 3) 

4. Hưởng phụ cấp thâm niên nghề:   01. (Biểu số 3) 

(Có danh sách cụ thể đính kèm) 

Căn cứ Thông báo này, Trưởng các Phòng và tương đương thuộc sở, 
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu 
trữ thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, 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 phản ánh qua 
Chánh Văn phòng sở trước ngày 31/12/2011 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng./. 
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