
 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – hạnh phúc 

 Krông Pắc, ngày 08 tháng 12 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết quả họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế 

độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc 

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; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa 

đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và 

chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động; 

 Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-NBK ngày 19/10/2021 của Hiệu trưởng trường 

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời do lập 

thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động 

thuộc trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; 

 Căn cứ vào thành tích đạt được từ cao đến thấp của từng cá nhân và số lượng 

viên chức người lao động đang làm việc tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

 Hội đồng nâng bậc lương trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tổ chức họp 

vào ngày 08/12/2021. Tại cuộc họp các thành viên tham dự đã thống nhất đề nghị nâng 

bậc lương trước thời hạn cho 09 trường hợp sau: 

TT Họ và tên Thành tích đạt được 
Số tháng đề nghị 

NL trước thời hạn 

Ghi 

chú 

1 Trần Thị Thương 

- 02 BK Tỉnh đoàn 

- 02 CSTĐCS 

- 01 GVG tỉnh 

- 01 GK SGDĐT 

- 01 GK UBND huyện 

- 02 SKKN (2C) 

- 05 GK Huyện đoàn 

- 01 GVG trường 

12 

 

2 Võ Đình Hướng 

- 02 CSTĐCS 

- 02 GK SGDĐT 

- 02 SKKN (1A, 1B) 

12 

 

3 Hồ Quang Ân 

- 02 CSTĐCS 

- 01 GK SGDĐT 

- 01 SKKN (1B) 

- 02 GK cấp cơ sở 

12 

 



2 

 

TT Họ và tên Thành tích đạt được 
Số tháng đề nghị 

NL trước thời hạn 

Ghi 

chú 

4 Nguyễn Thị Hằng 

- 03 GK SGDĐT 

- 04 SKKN (1B, 3C) 

- 01 KK cấp huyện (BLHS) 

- 02 GK Huyện đoàn 

- 01 GK cấp cơ sở 

12 

 

5 Phan Thị Vương 

- 03 GK SGDĐT 

- 03 SKKN (1B, 2C) 

- 01 GK Chữ thập đỏ huyện 

- 01 GVG trường 

12 

 

6 Lê Thị Là 

- 02 GK SGDĐT 

- 02 SKKN (2C) 

- 02 GK Huyện đoàn 

- 01 GVG trường 

12 

 

7 Đặng Thị Thiện 

- 01 CSTĐCS 

- 01 SKKN (1C) 

- 01 GK cấp cơ sở 

- 03 GVG trường 

12 

 

8 
Nguyễn Thị Thanh 

Hà 

- 01 GK SGDĐT 

- 01 SKKN (1C) 

- 01 GK Huyện đoàn 

- 01 GK cấp cơ sở 

12 

 

9 Nguyễn Thị Thương 

- 01 GK Chữ thập đỏ tỉnh 

- 01 SKKN (1B) 

- 01 GK Chữ thập đỏ huyện 

- 02 GK cấp cơ sở 

12 

 

 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thông báo kết quả họp xét nâng bậc lương 

trước thời hạn năm 2021 đến toàn thể viên chức, người lao động của cơ quan được 

biết. 

 Kể từ ngày niêm yết Thông báo này đến hết ngày 09/12/2021, viên chức và 

người lao động nếu có vấn đề thắc mắc hoặc kiến nghị về kết quả họp xét nâng bậc 

lương trước thời hạn cho các trường hợp trên, đề nghị phản ánh về Công đoàn trường 

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm để tổng hợp trình Hiệu trưởng giải quyết theo quy định./. 

Nơi nhân: 

- Niêm yết công khai; 

- Cổng thông tin điện tử NBK; 

- Lưu VT 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã kí) 

Võ Quốc Phong 

 


