
UBND QUẬN LONG BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 

 
Số: 33 /TB-MNSC 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày 18 tháng 7 năm 2022   

THÔNG BÁO 
V/v công khai Danh sách giáo viên đủ điều kiện 

 nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo Tháng 8/2022 

   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, 

viên chức; Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ 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 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 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; Thông tư 

số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ 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 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy 

địnhchế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; 

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND 

Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của 

UBND Thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-UBND ngày 30/12/2021 của UBND quận 

Long Biên về việc hướng dẫn quy trình nâng bậc lương thường xuyên, hưởng và 

nâng phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm 

việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận; 

Căn cứ danh sách biên chế, hợp đồng lao động trong chỉ tiêu, hợp đồng lao 

động khác có mặt tại đơn vị thời điểm 01/01/2022 đã được phòng Nội vụ UBND 

quận Long Biên phê duyệt; 

Căn cứ Danh sách cán bộ,công chức, viên chức, lao động hợp đồng đủ điều 

kiện nâng lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp 

thâm niên vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2022 đã được Hội 

đồng lương trường Mầm non Sơn Ca rà soát. 

1. Nội dung:  



Trường mầm non Sơn Ca thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị nâng 

bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên 

vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo, xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà 

giáo Tháng 08/2022 như sau: 

- Nâng bậc lương trước thời hạn: 

+ Tổng số hồ sơ đề nghị: 0 hồ sơ 

 + Tổng số hồ sơ được duyệt: 0 hồ sơ 

 - Nâng bậc lương thường xuyên: 

 + Tổng số hồ sơ đề nghị: 0 hồ sơ 

 + Tổng số hồ sơ được duyệt: 0 hồ sơ 

- Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung: 

+ Tổng số hồ sơ đề nghị: 0 hồ sơ 

 + Tổng số hồ sơ được duyệt: 0 hồ sơ 

- Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo: 

+ Tổng số hồ sơ đề nghị: 07 hồ sơ 

 + Tổng số hồ sơ được duyệt: 07 hồ sơ 

- Xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo: 

- Tổng số hồ sơ đề nghị: 0 hồ sơ 

 - Tổng số hồ sơ được duyệt: 0 hồ sơ 

  ( Có danh sách kèm theo) 

2. Địa điểm niêm yết: Bản tin tuyên truyền của trường Mầm non Sơn Ca. 

3. Thời gian niêm yết: Từ ngày 18/07/2022 đến hết ngày 21/07/2022. 

4. Địa chỉ nhận ý kiến phản hồi: Trực tiếp cho bộ phận thực hiện công khai 

(phòng Hành chính - Kế toán trường) hoặc qua hòm thư của nhà trường. 

5. Thời gian nhận ý kiến phản hồi: Từ ngày 18/07/2022 đến hết ngày 

21/07/2022. 

6. Thời gian trả lời, giải quyết ý kiến thắc mắc: trong thời gian niêm yết công 

khai. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng HC-KT trường; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

( Đã ký) 

 

Trần Thị Thanh Thủy 

 

 



    UBND QUẬN LONG BIÊN          

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA       

 

 
 

      

DANH SÁCH NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO 

THÁNG 8 NĂM 2022 

         

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
Mã ngạch 

(Mã CDNN) 

Mức PCTNNG hiện 

hưởng 
Mức PCTNNG đề nghị 

Mức 

PCTNNG 

Ngày 

hưởng 

Mức 

PCTNNG 

Ngày 

hưởng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Nguyễn Thị Cẩm Linh Giáo viên Trường MN Sơn Ca V.07.02.04 21% 01/08/2021 22% 01/08/2022 

         

 Người lập biểu  Thủ trưởng đơn vị 

      

      

( Đã ký) 
 

         

         

 Phạm Thu Hiền  Trần Thị Thanh Thủy 

         

         

         

         

         



         

   UBND QUẬN LONG BIÊN          

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA       

 

 
 

      

DANH SÁCH NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO 

THÁNG 8 NĂM 2022 

         

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
Mã ngạch 

(Mã CDNN) 

Mức PCTNNG hiện 

hưởng 
Mức PCTNNG đề nghị 

Mức 

PCTNNG 

Ngày 

hưởng 

Mức 

PCTNNG 

Ngày 

hưởng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Đàm Thị Minh Hòa Giáo viên Trường MN Sơn Ca V.07.02.04 21% 01/08/2021 22% 01/08/2022 

2 

Nguyễn Thị Thanh 

Ngà Giáo viên Trường MN Sơn Ca 
V.07.02.04 21% 01/08/2021 22% 01/08/2022 

3 Khổng Thị Dương Giáo viên Trường MN Sơn Ca V.07.02.05 21% 01/08/2021 22% 01/08/2022 

4 Nguyễn Thị Chúc Giáo viên Trường MN Sơn Ca V.07.02.05 20% 01/08/2021 21% 01/08/2022 

5 Lương Thị Kim Dung Giáo viên Trường MN Sơn Ca V.07.02.06 11% 01/08/2021 12% 01/08/2022 

6 Tạ Thị Thu Hiền Giáo viên Trường MN Sơn Ca V.07.02.06 11% 01/08/2021 12% 01/08/2022 

         

 Người lập biểu  Thủ trưởng đơn vị 

      

      

( Đã ký) 
 

         

         

 Phạm Thu Hiền  Trần Thị Thanh Thủy 



         

         

 


