
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

BAN DÂN TỘC  
 

Số:       /TB-BDT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày     tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp lãnh đạo Ban 

(ngày 06/9/2021)  

 

 Ngày 06/9/2021, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức cuộc họp xem xét 

phụ lục lương đối với 04 hợp đồng lao động của cơ quan. Thành phần tham dự 

gồm: Trưởng ban, các Phó trưởng ban, Chánh văn phòng, Chủ tịch Công đoàn 

cơ quan, kế toán Ban. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo quá trình hợp đồng, 

lương của 04 hợp đồng lao động và ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp, 

Trưởng Ban dân tộc tỉnh kết luận như sau: 

Hiện nay Ban Dân tộc đang thực hiện hợp đồng lao động đối với 04 

trường hợp theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Công văn số 739/SNV-

CCVC ngày 22/7/2019 của Sở Nội vụ V/v thực hiện hợp đồng theo Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, cụ thể: 

1. Ông Triệu Tiến Lương (Bảo vệ) 

- Được cơ quan Ban Dân tộc hợp đồng lao động theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP từ ngày 01/11/1995 tại Quyết định số 143/ĐCĐC ngày 

15/10/1997.  

- Từ ngày 01/8/2019 chuyển sang hợp đồng lao động theo Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP và Công văn số 739/SNV-CCVC ngày 22/7/2019 của Sở Nội 

vụ tại Quyết định số 47/QĐ-BDT ngày 26/7/2019. Mức lương thỏa thuận là 

7.140.000đ/tháng. 

2. Bà Triệu Thị Bích (Tạp vụ) 

- Được cơ quan Ban Dân tộc hợp đồng lao động theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP từ ngày 14/3/2013 tại Quyết định số 07/QĐ-BDT ngày 

20/3/2013. 

- Từ  ngày 01/8/2019 chuyển sang hợp đồng lao động theo Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP và Công văn số 739/SNV-CCVC ngày 22/7/2019 của Sở Nội 

vụ tại Quyết định số 48/QĐ-BDT ngày 26/7/2019. Mức lương thỏa thuận là 

3.500.000đ/tháng. 

3. Ông Triệu Văn Đài (Bảo vệ) 

- Được cơ quan Ban Dân tộc hợp đồng lao động theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP từ ngày 01/6/2016 tại Quyết định số 45a/QĐ-BDT ngày 

18/5/2016. 
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- Từ  ngày 01/8/2019 chuyển sang hợp đồng lao động theo Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP và Công văn số 739/SNV-CCVC ngày 22/7/2019 của Sở Nội 

vụ tại Quyết định số 47/QĐ-BDT ngày 26/7/2019. Mức lương thỏa thuận là 

3.800.000đ/tháng. 

4. Ông Tô Văn Hữu (Lái xe) 

- Được cơ quan Ban Dân tộc hợp đồng lao động theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP từ ngày 01/7/2019 tại Quyết định số 36a/QĐ-BDT ngày 

28/6/2019. 

- Từ ngày 01/8/2019 chuyển sang hợp đồng lao động theo Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP và Công văn số 739/SNV-CCVC ngày 22/7/2019 của Sở Nội 

vụ tại Quyết định số 50/QĐ-BDT ngày 26/7/2019. Mức lương thỏa thuận là 

4.300.000đ/tháng. 

Tại Biên bản họp về công tác tổ chức ngày 25/7/2019 của lãnh đạo Ban 

Dân tộc kèm theo các Quyết định và hợp đồng lao động đối với 04 trường hợp 

nói trên có nội dung “Căn cứ vào thời giá cụ thể, cứ 02 năm/ lần sẽ thực hiện 

ký bổ sung phục lục hợp đồng về mức lương...”. 

Căn cứ các quy định hiện hành và nguồn kinh phí được phân bổ; trong 

năm 2021 vẫn giữ nguyên mức lương như hợp đồng đã ký, chưa thực hiện ký bổ 

sung phụ lục hợp đồng về mức lương đối với 04 hợp đồng lao động nói trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban; 
- CVP, CTTr, TPNV; 

- Kế toán; 

- Các đ/c: Lương, Bích, Đài, Hữu; 

- Lưu VT.   

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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