UBND TINH SOC TRANG
Si TAI CHINH
So: 442/TB-STC

CONG HOA XA UQJ CHU NGHA VI NAM
Dc Ip - Ty' do - Hinh phüc
Soc TrOng, ngOy 12 thOng 02 nOiv 2020

THÔNG BAO
Vê vic xét nâng bc lwng tru'ó'c thô'i htn 11am 2020
Can c1r Thông tu's 08/2013/TT-BNV ngày 3 1/7/2013 cüa B Ni vi:.!
hung dn thirc hin ché do nâng bâc lu'ong thu'O'ng xuyên vã nãng bc luD'ng
trithc thai han dôi vci can b, cong chO'c và ngu'i lao dng;
Can cir Quyt djnh s 3747/QD-UBND ngày 30/12/201? cüa Uy ban
nhân dan tinh Soc Trang ye giao biên chê cOng chirc và hçp dOng theo Nghj
djnh so 68/2000/ND-CP trong các co quan hânh chInh, ti'nh Soc Träng nArn
2020;
Can cu Quyêt djnh sO 122/QD-STC ngày 15/11/2016 cüa Giárn dOe SG
Tài chInh ban hành Quy chê nãng btc lu'ong thu'ltng xuyên và nâng bc li.ro'ng
trinfitc thO han dOi vO can bO, cOng chirc, viên chO'c và ngu'O'i lao dng theo Nghj
dinh sO 68/2000/ND-CP thuôc S Tài chInh tinh Soc Träng,
Theo Biên bàn cuc hp ngày 06/02/2020 cOa F1i dông Xét nãng bc
luo'ng thtrOng xuyên, phii cap thârn niên vu'Q't khung, phi cap thârn niên nghê vã
nâng bâc lu'ong trirc thai han dOi vi cOng chirc và ngui lao dng thuc So'
Tãi chInh tinh Soc Träng; S Tài chInh thông báo ye vic xét nâng b.c lu'o'ng
trLrGc thai han dOi vi cOng chtrc và ngu'i lao dng nãrn 2020 nhu' sau:
1. TOng so chi tiêu xét nâng bâc lu'o'ng truc thO'i han trong närn 2020 là 05
ngu'Yi.
2. D nghj S NOi vy thOa thun nâng btc lu'o'ng truc thi han dOi vó'i 05
cOng chiLrc nhu' sau:
2.1. Nãng bc lu'ang truc thôi han 12 tháng dôi vi:
(1) Ong Chung Thanh Tarn, Giám dc S. Ngach Chuyên viên cao cap,
ma so 01.001, thóa thun nâng bc 1ung tru(ulc thO'i han 12 tháng tilt bâc 3, h sO
6,92, len bâc 4, he sO 7,28, kê tà' ngày 01/4/2020.
- Thành tIch dat dugc: Bang khen B Tài chInh giai doan 2016-2017.
(2) Ong Tang Ba Thiën, Truông phOng Tài chInh dãu tis. Ngach Chuyên
viên chInh, ma sO 01.002, thOa thun nâng b.c liio'ng tnrc thO'i han 12 tháng tilt
bc 3, he sO 5,08, len bc 4 he sO 5,42, kê tu ngãy 01/01/2020.
- Thành tIch dat du'çc: Bang khen cOa Thu tu'O'ng Chmnh phü giai doan
2011-2015.
2.2. Nâng bc luung trithc thO'i han 09 tháng dOi vO'i:

(3) Ong Trn Cong Hiên, Phó Tru'óng phông Quán ! Giá vâ Cong san.
Ngch Chuyên viên chInh, ma so 01.002, thóathun nâng bic li..ro'ng tnxóc thai
hin 9 tháng ti'i bc 1, h so 4.40, len bc 2, he so 4,74, kê ti' ngày 01/11/2019.
- Thành tIch dt di.rçc: Giây khen cüa Giárn dc Si nãrn 2019.
(4) Ong Trang Ng9c Chãu, Chuyên viCn phông Tài chInh du tu'. Ngach
Chuyén viên, ma so 01 .003, thôa thun nâng bc lu'o'ng truc thô han 9 tháng tiir
bc 6, h so 3,99, len bâc 7 he so 4,32, kê t1r ngày 01/7/2020.
- Thành tIch dt du'c: Giây khen cüa Giárn dôc So nãrn 2019.
(5) Ba SGn Thj Thu Trang, Chuyên viên phdng Tâi chInh dâu tu. Ngch
Chuyên vi&n, ma sO 01 .003, thóa thun nâng bc ftro'ng trrc thai han 9 tháng tü
bâc 2, he sO 2,67 len bc 3, he sO 3,00, kê tü' ngãy 01/01/2020.
- Thành tich dt du'çc: Giây khen cüa Giám dôc SO' nãm 2019.
D nghj Tru'ong các dGn v thuc So phô biên den cong chrc Va nguOi lao
dng trirc thuc dé biêt. Tru'O'ng hp cOng chO'c vã ngu'O'i lao dng có ' kiên thãc
mac, dê nghj phân ánh kjp thô'i vó'i Tru'O'ng các dan v dê thông tin ye Van
phông báo cáo Ban Giárn dOe xem xét giái quyêt. Sau 05 ngày lam vic ké tO
ngây ban hânh Thông báo nay, nêu khOng có kiên thãc mac, SO Tâi chInh sê
tiên hânh thOa thun ye vic nâng bc li.rang triiOc thOi han nãm 2020.!. ui
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