
  SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TTYT TX HOÀI NHƠN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:           /TB-TTYT           Hoài Nhơn, ngày     tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
việc công khai danh sách nâng lương và đề nghị nâng bậc lương

tháng 4 năm 2020

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về
chế độ tiền lương và Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội
vụ hướng dãn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậ lương
trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;          

Hội đồng nâng bậc lương Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn  thông báo công
khai danh sách viên chức đến kỳ hạn nâng bậc lương và đề nghị nâng bậc lương
tháng 4/2020 như sau:

          1. Niêm yết công khai danh sách viên chức đến kỳ hạn nâng bậc lương và đề
nghị nâng bậc lương tháng 4/2020 (có danh sách kèm theo).

          2. Địa điểm niêm yết: Tiền sảnh tầng 6 khu Hành chính – Y học cổ truyền;
hộp thư điện tử các đơn vị trực thuộc; trang thông tin điện tử đơn vị.

          3. Thời  gian  niêm  yết:  Trong  thời  gian  06  ngày  liên  tục,  kể  từ  ngày
02/4/2021 đến hết ngày 07/4/2021.

          Trong thời gian niêm yết, nếu viên chức và người lao động có ý kiến phản
ánh, thắc mắc về cá nhân người được nâng và đề nghị nâng bậc lương thì đề nghị
phản ánh kịp thời về Phòng Tổ chức hành chính để báo cáo Lãnh đạo Đơn vị, Hội
đồng xét nâng bậc lương của Đơn vị xem xét, quyết định.

* Các điều kiện để xét nâng bậc lương thường xuyên: 

 (1) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao
đẳng trở lên (hạng II, III): Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc
trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc
trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung
cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ (hạng IV): Nếu chưa xếp bậc
lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng)
giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

(2) Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường
xuyên, gồm:

- Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp
luật về lao động;



- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai  sản theo quy định của pháp luật về
BHXH;

- Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng BHXH
cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp
luật về BHXH;

- Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi học, thực tập, công tác
nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

(3) Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương;

- Thời gian đi học, thực tập, công tác vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm
quyền quyết định;

- Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian
không làm việc khác ngoài điểm (2).

* Các tiêu chuẩn để xét nâng bậc lương thường xuyên: 

Cán bộ, viên chức có đủ điều kiện về thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc 
trong chức danh và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian 
giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách
chức

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐẾN THỜI ĐIỂM XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG
THÁNG 4/2021

TT Họ và tên
Bậc, hệ số lương hiện

hưởng/ngày, tháng, năm
hưởng

Bậc, hệ số lương đề nghị
nâng/từ ngày, tháng, năm

01 Nguyễn Thanh Đình
Bậc 6/9, hệ số 3,99/ngày

01/4/2018
Bậc 7/9, hệ số 4,32/từ

01/4/2021 

02 Hồ Thanh Đông
Bậc 6/9, hệ số 3,99/ngày

01/4/2018
Bậc 7/9, hệ số 4,32/từ

01/4/2021  

03 Nguyễn Thị Kim Quy
Bậc 7/12, hệ số 3,06/ngày

01/4/2019
Bậc 8/12, hệ số 3,26/từ

01/4/2021  

04 Đỗ Thị Tuyết Hoài
Bậc 7/12, hệ số 3,06/ngày

01/4/2019
Bậc 8/12, hệ số 3,26/từ

01/4/2021  

05
Nguyễn Thị Quốc 
Khánh

Bậc 7/12, hệ số 3,06/ngày
01/4/2019

Bậc 8/12, hệ số 3,26/từ
01/4/2021  



06 Huỳnh Thị Lành
Bậc 7/12, hệ số 3,06/ngày

01/4/2019
Bậc 8/12, hệ số 3,26/từ

01/4/2021  

07 Thái Văn Trị
Bậc 7/12, hệ số 3,06/ngày

01/4/2019
Bậc 8/12, hệ số 3,26/từ

01/4/2021  

08 Nguyễn Văn Hỏi
Bậc 7/12, hệ số 3,06/ngày

01/4/2019
Bậc 8/12, hệ số 3,26/từ

01/4/2021  

09 Nguyễn Thị Hoanh
Bậc 6/12, hệ số 2,86/ngày

01/4/2019
Bậc 7/12, hệ số 3,06/từ

01/4/2021  

10 Nguyễn Đông Giang
Bậc 12/12, hệ số 4,06/ngày

01/4/2019
Hưởng TNVK 5% của bậc

12/12, hệ số 4,06 

11 Nguyễn Thị Hằng
Bậc 8/12, hệ số 3,26/ngày

01/01/2019

Bậc 9/12, hệ số 3,46/từ
01/4/2021 (KL khiển trách

kéo dài 03 tháng)  

          Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo đến toàn thể viên chức và người
lao động trong cơ quan được để biết và thực hiện./.

TM. HỘI ĐỒNG LƯƠNG
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Các khoa, phòng, trạm y tế;
- Lãnh đạo TTYT;
- Treo bảng công khai;
- Đăng trên trang TTĐT đơn vị;
- Lưu VT, TCHC.

  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
Trần Hữu Vinh
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