
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

    TRƢỜNG THPT ĐỐNG ĐA 

    
       Số:           /QĐ-THPTĐĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày 10  tháng 9  năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức  

 
 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐNG ĐA 
 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học;  

Căn cứ Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế 

độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-

BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên Bộ: Giáo dục và Đào 

tạo, Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành 

phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên 

chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội; 

Căn cứ kết quả họp của Hội đồng lương Trường Trung học phổ thông Đống 

Đa ngày 10/09/2019 

 Xét đề nghị của Hội đồng xét nâng lương; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Vƣơng Thị Thúy- 

sinh ngày 03/7/1976- Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đống Đa- Mã số: 

V.07.05.15, 

   - Từ mức: 18 %, kể từ ngày 01/10/2018;   

   - Lên mức: 19%, kể từ ngày 01/10/2019; thời gian xét nâng phụ cấp thâm 

niên nhà giáo lần sau tính từ ngày 01/10/2019 

Điều 2. Các bộ phận có liên quan thuộc Trường Trung học phổ thông Đống 

Đa và bà Vương Thị Thúy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:             HIỆU TRƢỞNG 
- BHXH TP Hà Nội; 

- Sở GD&ĐT HN; 

- Như Điều 2; 

- Lưu VT. 
 

                                                               

                                                                             TRẦN THỊ BÍCH HỢP 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

    TRƢỜNG THPT ĐỐNG ĐA 

    
       Số:           /QĐ-THPTĐĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày 10  thán g 9  năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức  

 
 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐNG ĐA 
 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học;  

Căn cứ Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế 

độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-

BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên Bộ: Giáo dục và Đào 

tạo, Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành 

phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên 

chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội; 

Căn cứ kết quả họp của Hội đồng lương Trường Trung học phổ thông Đống 

Đa ngày 10/09/2019 

 Xét đề nghị của Hội đồng xét nâng lương; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Nguyễn Thị Thúy 

Nga- sinh ngày 02/12/1974- Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đống Đa- 

Mã số: V.07.05.15, 

   - Từ mức: 17 %, kể từ ngày 01/10/2018;   

   - Lên mức: 18%, kể từ ngày 01/10/2019; thời gian xét nâng phụ cấp thâm 

niên nhà giáo lần sau tính từ ngày 01/10/2019 

Điều 2. Các bộ phận có liên quan thuộc Trường Trung học phổ thông Đống 

Đa và bà Nguyễn Thị Thúy Nga chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:             HIỆU TRƢỞNG 
- BHXH TP Hà Nội; 

- Sở GD&ĐT HN; 

- Như Điều 2; 

- Lưu VT. 

 

                                                               

                                                                             TRẦN THỊ BÍCH HỢP 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

    TRƢỜNG THPT ĐỐNG ĐA 

    
       Số:           /QĐ-THPTĐĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày 10 tháng 9  năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức  

 
 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐNG ĐA 
 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học;  

Căn cứ Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế 

độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-

BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên Bộ: Giáo dục và Đào 

tạo, Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành 

phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên 

chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội; 

Căn cứ kết quả họp của Hội đồng lương Trường Trung học phổ thông Đống 

Đa ngày 10/9/2019 

 Xét đề nghị của Hội đồng xét nâng lương; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Vũ Văn Đại - sinh 

ngày 16/11/1980- Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đống Đa- Mã số: 

V.07.05.15, 

   - Từ mức: 13 %, kể từ ngày 01/10/2018;   

   - Lên mức: 14%, kể từ ngày 01/10/2019; thời gian xét nâng phụ cấp thâm 

niên nhà giáo lần sau tính từ ngày 01/10/2019 

Điều 2. Các bộ phận có liên quan thuộc Trường Trung học phổ thông Đống 

Đa và ông Vũ Văn Đại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:             HIỆU TRƢỞNG 
- BHXH TP Hà Nội; 

- Sở GD&ĐT HN; 

- Như Điều 2; 

- Lưu VT. 

 

                                                                  TRẦN THỊ BÍCH HỢP 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

    TRƢỜNG THPT ĐỐNG ĐA 

    
       Số:           /QĐ-THPTĐĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Hà Nội, ngày      tháng    năm 2019 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên  

 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐNG ĐA 
 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học;  

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ 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 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành 

phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên 

chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội; 

Căn cứ kết quả họp của Hội đồng lương Trường Trung học phổ thông Đống 

Đa ngày 10/9/2018 

 Xét đề nghị của Hội đồng nâng lương, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Hà Thị Thắm – sinh ngày 

16/12/1973 - Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đống Đa 

Từ bậc: 7/9; hệ số: 4.32; hưởng từ ngày 01/10/2016; 

Lên bậc: 8/9; hệ số: 4.65; mã số: V07.05.15; kể từ ngày 01/10/2019; 

Thời gian xét nâng lương lần sau tính từ ngày 01/10/2019  

Điều 2. Các bộ phận có liên quan thuộc Trường Trung học phổ thông Đống 

Đa và bà Hà Thị Thắm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:             HIỆU TRƢỞNG 
- BHXH TP Hà Nội; 

- Sở GD&ĐT HN; 

- Như Điều 2; 

- Lưu VT; 
                                                                                           
 

                                                                 TRẦN THỊ BÍCH HỢP 
 

 

 



 

           së GD &ĐT  hµ néi céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

trêng thpt ®èng ®a §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

Biªn b¶n 
HỌP XÉT NÂNG BẬC LƢƠNG THƢỜNG XUYÊN, PHỤ CẤP TNVK,  PHỤ CẤP 

TNNG THÁNG 10/2019 VÀ TĂNG LƢƠNG TRƢỚC THỜI HẠN QUÝ 3/2020 

 

H«m nay ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2019 Héi ®ång xÐt n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn, 
n©ng tû lÖ % th©m niªn vît khung vµ n©ng tû lÖ th©m niªn nhµ gi¸o th¸ng 10 n¨m 
2019 gåm nh÷ng thµnh phÇn sau ®©y: 

1. Bµ: TrÇn ThÞ BÝch Hîp – HiÖu trëng  

2. Bà: Hà Thanh Thủy- Phó Hiệu trưởng 

3. NguyÔn Minh Th – CT CĐ 

4. Bµ: Tèng ThÞ Thoa – Bí thư  §oµn trêng    

5. Bµ: Ph¹m ThÞ Minh NguyÖt - PT. KÕ to¸n 

6. Ông: Nguyễn Ngọc Hoản- Thanh tra ND 

Sau khi nghiªn cøu Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của 

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trêng THPT §èng §a thùc hiÖn viÖc n©ng 

phô cÊp th©m niªn nhµ gi¸o và t¨ng l¬ng thêng xuyªn th¸ng 10 n¨m 2018. §èi 

chiÕu víi c¸c tiªu tiªu chuÈn theo c«ng v¨n híng dÉn. Héi ®ång xÐt n©ng bËc 

l¬ng thêng xuyªn, n©ng tû lÖ % th©m niªn vît khung vµ n©ng tû lÖ % th©m 

niªn nhµ gi¸o th¸ng 10 n¨m 2019. 

Héi ®ång ®· thèng nhÊt kÝnh ®Ò nghÞ Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o xem xÐt ra QuyÕt 

®Þnh n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn cho 

- N©ng bËc l¬ng thêng xuyªn cho: 01 c¸n bé gi¸o viªn 

- N©ng phô cÊp vît khung cho: 0 gi¸o viªn 

     - N©ng phô cÊp TNNG cho: 3 c¸n bé gi¸o viªn 

     - Nâng lương trước thời hạn quý 3/2020: 03 CBGV 

Cuéc häp ®· thèng nhÊt vµ  kÕt thóc vµo håi 10 giê ngµy 10 th¸ng 09 n¨m 

2019. 

TM. Héi ®ång l¬ng trêng THPT §èng §a 

            Chñ tÞch c«ng ®oµn                       HiÖu trëng 

 
 



 


