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Kính g�i: UBND các xã, th� tr�n 

 
 

Th�c hi�n Thông t� s� 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013; Thông t� s� 
03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 c�a B� N�i v� v� ch� �� nâng b�c l��ng th��ng 
xuyên, nâng b�c l��ng tr��c th�i h�n và ch� �� ph� c�p thâm niên v��t khung ��i 
v�i cán b�, công ch�c, viên ch�c và ng��i lao ��ng; V�n b�n s� 1182/HD-SNV 
ngày 15/10/2013 c�a S� N�i v� h��ng d�n m�t s� �i�m th�c hi�n ch� �� nâng b�c 
l��ng th��ng xuyên, nâng b�c l��ng tr��c th�i h�n và ph� c�p thâm niên v��t 
khung ��i v�i cán b�, công ch�c, viên ch�c và ng��i lao ��ng. 

�� th�c hi�n ch� �� nâng b�c l��ng tr��c th�i h�n, ��ng viên, khuy�n khích 
cán b�, công ch�c c�p xã có l�p thành tích xu�t s�c; UBND huy�n yêu c�u: 

1. UBND các xã, th� tr�n 

- C�n c� ch� tiêu nâng b�c l��ng tr��c th�i h�n ���c thông báo kèm theo 
công v�n này �� t� ch�c bình xét nh�ng ng��i ���c nâng b�c l��ng tr��c th�i h�n 
do l�p thành tích xu�t s�c theo �úng quy ��nh; 

- ��i t��ng �� xét nâng b�c l��ng tr��c th�i h�n do l�p thành tích xu�t s�c 
n�m 2021 c�a ��n v� là nh�ng cán b�, công ch�c �� �i�u ki�n nâng b�c l��ng 
th��ng xuyên c�a n�m 2022 (t�c là th�i �i�m ���c tính �� xét nâng b�c l��ng 
th��ng xuyên t� 01/01/2022 ��n 31/12/2022); 

- Hoàn thành vi�c xét và l�p h� s� �� ngh� trình UBND huy�n (qua Phòng 
N�i v�) tr��c ngày 25/02/2022. Thành ph�n h� s� g�m: T� trình, biên b�n h�p xét 
nâng b�c l��ng tr��c th�i h�n, b�n sao quy�t ��nh công nh�n thành tích xu�t s�c 
c�a c�p có th�m quy�n và b�n sao quy�t ��nh l��ng g�n nh�t. 

2. Phòng N�i v� th�m ��nh, t�ng h�p, tham m�u cho Ch� t�ch UBND huy�n 
quy�t ��nh, hoàn thành tr��c ngày 31/3/2022./. 

N�i nh�n:                                                                                       
- Nh� kính g�i;  
- C�ng thông tin �i�n t� huy�n;                                                       
- L�u: VT. 
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