
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc          

Số:          /QĐ-ĐHQGHN Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022       

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 

 Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ về Đại học quốc gia; 

 Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học 

quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

 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 tháng 6 năm 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 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22 tháng 10 năm 2014 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội; 

 Xét thành tích công tác và niên hạn giữ bậc lương của công chức, viên chức; 

 Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Trịnh Minh Thái 

Thuộc: Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội  

 Ngạch: Chuyên viên chính Mã số: 01.002 

 Từ bậc: 1 Hệ số: 4,40 

 Lên bậc: 2 Hệ số: 4,74 

Kể từ ngày: 01/01/2021 

Thời gian xét nâng bậc lương lần sau: 01/01/2021. 



 Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ và ông Trịnh 

Minh Thái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                    
 - Như Điều 2;   
 - Phòng KHTC (để t/h); 

- Lưu: VT, TCCB, H8. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

  

Lê Quân 
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