
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND-NV 

V/v thực hiện chế độ tiền lương đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động 

 

Trực Ninh, ngày       tháng 3  năm 2022 

     

Kính gửi:  
- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập; 
- UBND các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Hướng dẫn số 430/HD-SNV ngày 07/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Nam Định hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc 

lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung hàng năm. Ủy ban nhân 

dân huyện Trực Ninh yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn:  

- Triển khai nội dung Hướng dẫn số 430/HD-SNV ngày 07/3/2022 của 

Sở Nội vụ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị 

mình. 

- Thống nhất với cấp ủy và Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp ban hành 

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích trong thực hiện nhiệm 

vụ của cơ quan, đơn vị; nộp về UBND huyện để quản lý và kiểm tra trong quá 

trình thực hiện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 31/3/2022. 

2. Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện; tham mưu 

cho UBND huyện thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc 

lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công 

chức, viên chức theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên; 
- BBT Cổng thông tin điện tử huyện;                                                                               
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lưu Văn Dương 
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