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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chính sách tiền lương năm 2022 

 

 Thực hiện Công văn số 2115/SNV- CCVC ngày 25/11/2022 của Sở Nội 

vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện chính sách tiền lương năm 2022. Ban Dân 

tộc báo cáo cụ thể như sau: 

 Tổng số cán bộ công chức có mặt tính đến 05/12/2022: 20 người. 

 Trong đó: 

 - Số người được nâng bậc lương thường xuyên: 08 người; 

 - Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị: 02 người; 

 - Số người đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn 

ở cơ quan, đơn vị: 0 người. 

 (Có Biểu chi tiết biểu số 01, 02 kèm theo) 

Ban Dân tộc báo cáo kết quả thực hiện chính sách tiền lương năm 2022 để 

Sở Nội vụ nắm và tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng của Ban ; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

Thào Xuân Nếnh 
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