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Số: 337/TB-TTYT Than Uyên, ngày 05 tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả họp xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời 

hạn và hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 01 năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1998/QĐ-SYT ngày 20/12/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Lai Châu về việc Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế, công chức, viên chức, người lao động cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Lai 

Châu; Quyết định số 374/QĐ-SYT ngày 13/4/2022 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế, công chức, viên chức, người lao động cho các đơn vị trực thuộc 

Sở Y tế Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 1998/QĐ-SYT ngày 

20/12/2021 của Sở Y tế; 

Căn cứ Công văn số 718/SYT-TCCB ngày 13/4/2022 của Sở Y tế tỉnh Lai 

Châu về việc hướng dẫn triển khai nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn 

và phụ cấp thâm niên vượt khung; 

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-TTYT ngày 28/4/2022 của Trung tâm Y tế 

huyện Than Uyên về việc ban hành Quy chế nâng lương thường xuyên, nâng 

lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức và 

người lao động tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên. 

Ngày 05/5/2022, Hội đồng xét nâng lương Trung tâm Y tế huyện Than 

Uyên đã họp mở rộng tới đại diện các đơn vị trực thuộc xét đề nghị nâng bậc 

lương đợt 01 năm 2022; Trung tâm Y tế huyện Than thông báo kết quả họp xét 

nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và hưởng chế độ 

phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 01 năm 2022 như sau: 

1. Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và 

phụ cấp thâm niên vượt khung thuộc thẩm quyền của đơn vị 

1.1. Nâng bậc lương thường xuyên 

- Số người thuộc diện xét nâng bậc lương thường xuyên: 56 người (55 

người đúng kỳ hạn, 01 người kéo dài thời gian nâng lương từ đợt 02 năm 2021 

do nghỉ việc không hưởng lương 06 tháng). 

- Số người đủ điều kiện đề nghị nâng bậc lương thường xuyên: 56 người. 

- Số người không đủ điều kiện nâng bậc lương: 00 người. 
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1.2. Nâng bậc lương trước thời hạn 

- Số người có thành tích đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn: 26 người. 

- Số người xét đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn: 26 người. 

- Số người đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn nhưng không đề 

nghị nâng trước thời hạn (để lại): 00 người. 

1.3. Phụ cấp thâm niên vượt khung 

- Số người thuộc diện xét hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung: 12 

người. 

- Số người đủ điều kiện đề nghị hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt 

khung: 12 người. 

- Số người không đủ điều kiện đề nghị hưởng chế độ phụ cấp thâm niên 

vượt khung: 00 người. 

2. Đề nghị Sở Y tế xem xét, quyết định nâng bậc lương thường xuyên, 

nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 

viên chức không thuộc thẩm quyền của đơn vị 

2.1. Nâng bậc lương thường xuyên: 00 người. 

2.2. Nâng bậc lương trước thời hạn: 01 người, cụ thể: 

BSCKI. Đinh Xuân Thủy - Phó Giám đốc TTYT: Năm 2021 được UBND 

tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham 

mưu, thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2020 - 2021. 

Thời điểm nâng lương đúng kỳ hạn gần nhất từ 01/01/2020. Đề nghị nâng sớm 

là 12 tháng kể từ 01/01/2022. 

2.3. Hưởng chế độ thâm niên vượt khung: 00 người. 

(Có danh sách cán bộ nâng bậc lương cụ thể kèm theo) 

Để đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, tránh nhầm lẫn, bỏ sót cán 

bộ đã đến kỳ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và 

hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 01 năm 2022. Trung tâm Y tế 

huyện Than Uyên thông báo công khai đến các đơn vị trực thuộc, cá nhân kết 

quả họp xét của Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước 

thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 01 năm 2022 tại bảng tin cơ quan, 

trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản, trên các nhóm Zalo Công việc, 

Trưởng khoa phòng, Trưởng Trạm Y tế của đơn vị. Thời gian công khai 05 

ngày, kể từ ngày 05/5 đến hết ngày 09/5/2022. 
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Trong thời gian thông báo công khai, đề nghị viên chức, người lao động 

trong đơn vị kiểm tra, phản ánh kịp thời các ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản 

về phòng Tổ chức - Hành chính (đ/c Đỗ Xuân Cường) để tổng hợp trình Ban 

Giám đốc xem xét, giải quyết theo quy định. Nếu sau ngày 09/5/2022, không 

nhận được ý kiến phản ánh nào thì phòng Tổ chức - Hành chính sẽ hoàn thiện hồ 

sơ trình Giám đốc ban hành quyết định nâng bậc lương đối với viên chức, người 

lao động theo quy định./. 

  
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Các đơn vị trực thuộc, 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Thủy 
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