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Đắk Lắk, ngày       tháng 11 năm 2022 
 

 

 

 
Kính gửi:  

- Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;  

 

Thực hiện Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời 

hạn do lập  thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Giao Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và Thủ 

trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phổ biến toàn bộ nội dung Quyết định 

số 39/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc 

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập  thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh 

Đắk Lắk quản lý đến toàn thể công chức, viên chức, nhân viên tại đơn vị. 

2. Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý, có hiệu lực kể từ ngày 24/10/2022. Do đó, tại kỳ 

xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ của cán bộ, công chức, viên chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc từ năm 2022 trở về sau áp dụng 

theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk. (Gửi kèm theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của 

UBND tỉnh). 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ thuộc Sở và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc nghiên cứu, 

triển khai thực hiện theo đúng quy định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở, CĐNGD; 

- Lưu: VT, TCCB-CTTT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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