
 

 UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

 Số:         /TB-PTTHKH Khánh Hòa, ngày       tháng  3  năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Lãnh đạo Đài về công tác tổ chức, cán bộ 

 

Tại cuộc họp ngày 30/03/2021, sau khi nghe Phòng Tổ chức và Hành chính báo 

cáo và ý kiến của các thành viên dự họp; lãnh đạo Đài thống nhất kết luận về việc xét 

ký hợp đồng lao động; nâng lương thường xuyên quý II năm 2021. Cụ thể như sau: 

I. Về việc xét ký hợp đồng lao động: 

1. Phòng Chuyên mục 

- Nhất trí tiếp tục ký hợp đồng lao động thời hạn 03 năm lần 2, kể từ ngày 

01/04/2021 đối với bà Trần Thị Liên – Phóng viên. 

- Nhất trí tiếp tục ký hợp đồng lao động thời hạn 03 năm lần 2, kể từ ngày 

01/04/2021 đối với bà Lộc Thị Mỹ Hạnh – Phóng viên. 

- Nhất trí tiếp tục ký hợp đồng lao động thời hạn 03 năm lần 2, kể từ ngày 

01/04/2021 đối với bà Nguyễn Lê Bình Yên – Phóng viên. 

2. Phòng Văn nghệ và Giải trí 

- Nhất trí tiếp tục ký hợp đồng lao động thời hạn 03 năm lần 2, kể từ ngày 

01/04/2021 đối với bà Đỗ Thị Thu Hiền – Biên tập viên. 

3. Riêng đối với các trường hợp lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-

CP (nay được điều chỉnh theo Nghị định116/2018/NĐ-CP) thuộc Phòng Tổ chức& 

Hành chính và Phòng Thể hiện: sẽ quyết định sau khi có văn bản của Đài gởi Sở Nội 

vụ tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động theo 

Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019. 

II. Về việc xét nâng lương: 

- Nhất trí nâng lương thường xuyên quý II năm 2021 cho 18 viên chức, hợp 

đồng lao động đến thời hạn nâng lương (có danh sách kèm theo). 

- Đối với các trường hợp nâng lương là lao động hợp đồng theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP (nay được điều chỉnh theo Nghị định116/2018/NĐ-CP): sẽ quyết 

định sau khi có văn bản của Đài gởi Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa như tại mục 3 Phần I. 

Giao Phòng Tổ chức và Hành chính căn cứ kết luận nêu trên thực hiện việc 

tham mưu và triển khai các thủ tục theo đúng quy định, trình Giám đốc Đài. 

Yêu cầu các Phòng liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này./.  

         GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:             

- Lãnh đạo Đài; 

- Các phòng có liên quan; 

- Lưu VT, TCHC. 

                        Lê Anh Vũ 
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