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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 

Số: 05/TB-TCHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  01  tháng   10   năm 2019 
 

THÔNG BÁO 

Về việc xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi năm 2019 

 

Nhằm thực hiện tốt công tác xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên (PCTN) và 

phụ cấp ưu đãi (PCUĐ) năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

(CB-CC-VC-NLĐ) của Trường theo qui định hiện hành, Phòng Tổ chức - Hành chính 

(TC-HC) thông báo đến toàn thể CB-CC-VC-NLĐ như sau: 

1. Công tác xét nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp vượt khung và nâng bậc 

lương trước thời hạn 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB-CC-

VC-NLĐ và Quyết định số 278/QĐ-ĐHCNTT ngày 09/05/2018 của Trường Đại học Công 

nghệ Thông tin (ĐHCNTT) về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối 

với CC-VC-NLĐ do lập thành tích xuất sắc của Trường ĐHCNTT (xem tại địa chỉ: 

https://tchc.uit.edu.vn/che-do-chinh-sach/nang-bac-luong): 

- Các đơn vị cho CB-CC-VC-NLĐ kiểm tra độc lập dữ liệu về hệ số lương và mốc 

tính nâng lương lần sau của mình do phòng TC-HC cung cấp (danh sách đính kèm). 

Nếu phát hiện có sai lệch, CB-CC-VC-NLĐ vui lòng liên hệ cô Điệp (trực tiếp 

hoặc qua địa chỉ email: diepnt@uit.edu.vn) đến hết ngày 05/10/2019 để điều chỉnh, 

bổ sung. 

- Các đơn vị tổ chức họp xét theo quy định và lập danh sách được đề nghị nâng bậc 

lương trước thời hạn năm 2019 đối với các CB-CC-VC-NLĐ thuộc đơn vị mình 

(danh sách tham khảo đính kèm). 

2. Công tác xét phụ cấp thâm niên 

2.1. Đối với CBVC có chức danh nghề nghiệp giảng viên 

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về chế độ 

PCTN đối với nhà giáo và Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-

BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính – 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 54/2011/NĐ-CP: 

- Các Khoa và Bộ môn thuộc Trường lập danh sách tất cả các giảng viên thuộc đối 

tượng và đủ điều kiện xét hưởng PCTN nhà giáo tính đến tháng 12/2019 do đơn vị 

mình quản lý, kể cả giảng viên tham gia sinh hoạt chuyên môn (nếu có) (mẫu 1) và 

kèm theo tờ khai của các giảng viên có tên trong danh sách này mà trước đây chưa 
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được xét hưởng PCTN nhà giáo (mẫu 2). 

2.2. Đối với CBVC có chức danh nghề nghiệp khác chức danh nghề nghiệp giảng viên 

(chuyên viên, nghiên cứu viên, …) 

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 22/07/2014 của Trường 

ĐHCNTT về PCTN công tác cho CBVC Trường ĐHCNTT: 

- Các đơn vị lập danh sách tất cả các CBVC thuộc đối tượng và đủ điều kiện xét 

hưởng PCTN công tác tính đến tháng 12/2019 do đơn vị mình quản lý (mẫu 3) và 

kèm theo tờ khai của các CBVC có tên trong danh sách này mà trước đây chưa 

được xét hưởng PCTN công tác (mẫu 4). 

3. Công tác xét phụ cấp ưu đãi 

Căn cứ Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ về chế độ PCUĐ đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

công lập và Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của 

Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ PCUĐ đối với 

nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập: 

- Các CBVC kê khai số giờ giảng dạy của mình trong năm 2019 tại các Trung tâm 

trực thuộc Trường (nếu có) (mẫu 5) và nộp trực tiếp về phòng TC-HC.  

Các đơn vị nộp hồ sơ xét nâng bậc lương trước thời hạn và PCTN công tác (kèm 

file dữ liệu) về Phòng TC-HC và qua địa chỉ mail: hangntt@uit.edu.vn đến hết ngày 

25/10/2019.  

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị; 

- Lưu: VT, TCHC (Hg). 

 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 

 

(Đã ký) 

 

Mai Văn Cường 
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