
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH GIANG

Số:             /UBND-NV
Về việc nâng bậc lương 

thường xuyên quý III năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Giang, ngày       tháng 8  năm 2022

     Kính gửi: 
        - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
        - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công 
chức, viên chức; Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 21/7/2013 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.

  Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các 
xã, thị trấn tiến hành rà soát, họp xét nâng lương thường xuyên đối với cán bộ, công 
chức, viên chức tại đơn vị mình và gửi hồ sơ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên 
đối với cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện xét nâng bậc lương thường xuyên 
về Uỷ ban nhân dân huyện. Hồ sơ đề nghị gồm:

- Tờ trình đề nghị của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có danh 
sách kèm theo (danh sách được lập theo mẫu). 

- Biên bản họp xét duyệt nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp 
thâm niên vượt khung: Biên bản phải nêu rõ số lượng nâng bậc lương thường 
xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, đối với mỗi cá nhân đề nghị nâng 
bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung nêu rõ kết quả 
đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian giữ ngạch; trong thời gian 
giữ ngạch có bị kỷ luật không, hình thức kỷ luật.

  - Quyết định nâng bậc lương gần nhất (bản phô tô có chứng thực).
  Lưu ý:  Đối với người bị kéo dài thời gian nâng bậc lương mà tính đến 

thời điểm tháng 9/2022 đã đủ điều kiện để nâng bậc lương thường xuyên phải 
gửi thêm bản phô tô có chứng thực các văn bản sau:

+ Phiếu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức;
+ Quyết định thi hành kỷ luật.



Thời hạn nộp hồ sơ: các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nộp hồ sơ 
về  UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 08/9/2022.

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn  
triển khai, thực hiện và gửi hồ sơ đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:  
- Như kính gửi;
- Lưu: VTVP.

      

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Kiên
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