
TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

U' BAN NHAN DAN 
HUYN XUAN TRUNG 

S& /UBND-NV 
V/v phân b clii tiêu nâng 

bc lucmg trtrâc thi han  do có 
thành tIch xut sac näm 2021 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Xuán Truôiig, ngày tháng 01 nám 2022 

Kinh gi'ri: 
- ThU tnxrng các cci quan, don vj thuc UBND huyên; 
- Hiu truâng: Tru&ng Mâm non, Tiêu h9c, THCS trên dja bàn huyn. 

Can cU Thông ttr s 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013; Thông tu s 03/2021/TT-
BNV ngày 29/6/202 1 cUa Bô Ni vi hiiàng dn ch d nâng bc lirong thithng xuyen, 
nâng bc lirong trirâc th?yi han  và ch d ph%i cp thâm niên visçt khung di vi can b, 
cong chüc, viên chirc và nguii lao dng; 

Thirc hin Cong van s 1073/UBND-VP8 ngày 27/12/202 1 cUa IJBND tinh Nam 
Djnh v vic phan b chi tiêu nâng krong truàc thñ hm do có thành tIch xut sc näm 2021; 
Huàng dn so 2777/SNV-TCBM ngày 3 1/12/2021 cUa Si Ni vi tinh Nam Djnh v vice 
nâng luxmg truâc thñ h?n  do 1p thành tIch xu1t sc näm 2021, UBND huyn yêu cu: 

1. ThU tnrng các co quan chuyên môn, dorn vi sir nghip thuc UBND huyn; 
Hiu tru&ng Tmng MAm non, Tiu h9c, THCS trên dja bàn: 

- Can eli các quy djnh hen hành, Quy ch lam vic elm co quan, don vj và clii tiêu 
nâng bc krang truâc thM han  phân b (kern theo Cong van nay), t chlrc binh xét can 
b, cOng chlre, viên ehlrc dU diu kin d d nghj nâng bac  lirong trtrâc th?yi han,  dam bão 
cong khai, dan chIt minh bach  nhm khuyn khIch, dng viên can b, cOng chlic, viên 
chlrc trong thirc thi nhim vi, cong v11. 

- Lp h so d nghj nâng bc luong truic thii han  trInh UBND huyn truró'c ngày 
28/02/2022 (Các co quan, don vj thuc UBND huyn np ye Phông NOi  vr huyn; các 

trithng hoe np v Phông GD&DT huyn). Ho so d nghj gm: Th trInh, biên bàn h9p 

xét nâng be krong truOe thai han,  bàn sao van bàn cOng nhn thành tIch và bàn sao 

quyt djnh luong gtn nhAt. 

2. Phông GD&DT huyn: Tng hçp h so d nghj cUa eáe tnrng h9c thuc nganh 
quàn 1; phôi hqp vOi Phông Ni v11 huyn thâm djnh ho so theo quy djnh. 

3. Phong Ni vi huyn: ChIt trI tham mini, tng hçrp, thm djnh h so, trInh ep 
thâm quyên xem xét, quyêt djnh. 

Yêu cu ThU truâng Các eo quan, don vj, trithng h9c trin khai thirc hin nghiêm 
nOi dung COpg van nay./. 

Noi izhân:' 
- Nhir trên; 
- Cong TTDT huyen; 
-Ltru:VT,NV. 

Dng NgQc Curô'ng 
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