
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-NV 

V/v thực hiện việc chế độ 

tiền lương đối với cán bộ, công chức, 

viên chức đợt 2 năm 2022 

Xuân Trường, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

              Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Hiệu trưởng các trường: Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. 
 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

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; Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 

29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, 

nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động; Hướng dẫn số 430/HD-SNV ngày 

07/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định hướng dẫn một số điểm thực hiện chế độ 

nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên 

vượt khung hàng năm, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện tiến hành rà 

soát, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên, 

nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức, 

viên chức đợt 2 năm 2022, báo cáo về UBND huyện trước ngày 20/10/2022 (Giao 

Phòng Nội vụ huyện tổng hợp danh sách của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND 

huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổng hợp danh sách của các trường Mầm 

non, Tiểu học, THCS). Đến ngày 20/10/2022, cơ quan, đơn vị nào không gửi báo 

cáo về UBND huyện thì coi như cơ quan, đơn vị đó không có cán bộ, công chức, 

viên chức nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, 

thâm niên nghề đợt 2 năm 2022 và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chế độ tiền 

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình trực tiếp 

quản lý./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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