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                                               THÔNG BÁO 

KẾT QUẢ NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỢT III/2021  

 
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT- BNV ngày 31 tháng 7 năm 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 sửa 

đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng 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 kết quả cuộc họp xét nâng lương thường xuyên đợt III cho công chức, 

viên chức ngày 14/9/2021 của Hội đồng nâng lương Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội tỉnh Đăk Nông. Văn phòng Sở thông báo kết quả nâng lương thường xuyên 

đợt III/2021 như sau:  
Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Lên Hệ/Bậc 

1 Nguyễn Thị Ngọc Phó trưởng phòng Khối Văn phòng Sở 3,99/6/9 

2 Hoàng Thị Vân  Chuyên viên Khối Văn phòng Sở 3,33/4/9 

3 Lê Thị Lan Chuyên viên Trung tâm DVVL 3,00/3/9 

4 Nguyễn Thị  Phương Điều dưỡng Trung tâm BTXH 2,67/2/9 

5 Y Hải Sinur Nhân viên Trung tâm BTXH 2,66/5/12 

 

Trên đây là thông báo về nâng thường xuyên đợt III năm 2021 cho công chức, 

viên chức thuộc Sở. Sau thời gian 03 ngày, kể từ ngày ra thông báo này, nếu không 

có khiếu nại, khiếu kiện gì thì Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở ban hành quyết 

định chính thức cho công chức, viên chức được hưởng lương mới theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                              TL. GIÁM ĐỐC 

- Ban Giám đốc Sở;                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG  

- Phòng CM thuộc Sở; 

- Các ĐVTT Sở; 

- Trang TTĐT Sở (đăng tải);       
- Lưu: VT, VP. 

                                          Hoàng Viết Nam 
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