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Phú Yên, ngày        tháng        năm 2021 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý 

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 ăn     u t            n  qu  n     p   n  n    19 t  n  6 năm 2015; 

 u t sử    i, b  sun  một số  i u  ủ   u t            n  p ủ v   u t         
chính qu  n     p   n  n    22 t  n  11 năm 2019; 

 ăn     u t   i  u , k en t  ởn  n    26 t  n  11 năm 2003;  u t sử    i, 

b  sun  một số  i u  ủ   u t   i  u , k en t  ởn  n    14 t  n  6 năm 2005;   

 u t sử    i, b  sun  một số  i u  ủ   u t   i  u , k en t  ởn  n    16 t  n  11 
năm 2013;  

 ăn     u t B n   n  văn bản qu  p ạm p  p lu t n    22 t  n  6     

năm 2015;  u t sử    i, b  sun  một số  i u  ủ   u t B n   n  văn bản qu  
p ạm p  p lu t n    18 t  n  6 năm 2020; 

 ăn    N      n  số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 t  n  7 năm 2017  ủ  
   n  p ủ qu    n    i tiết t i   n  một số  i u  ủ   u t t i  u , k en t  ởn ; 

 ăn    N      n  số 204/2004/NĐ- P n    14 t  n  12 năm 2004 củ  

   n  p ủ v    ế  ộ ti n l  n   ối với   n bộ,  ôn      , viên      v  lự  l ợn  
vũ tr n ; 

 ăn      ôn  t  số 08/2013/  -BNV n    31 t  n  7 năm 2013  ủ     

Bộ tr ởn  Bộ Nội vụ   ớn  dẫn t ự   iện   ế  ộ nân  b   l  n  t  ờn  

xu ên v  nân  b   l  n  tr ớ  t ời  ạn  ối với   n bộ,  ôn      , viên      
v  n  ời l o  ộn ;  

 ăn      ôn  t  số 03/2021/  -BNV n    29 t  n  6 năm 2021  ủ             

Bộ tr ởn  Bộ Nội vụ sử    i, b  sun    ế  ộ nân  b   l  n  t  ờn  xu ên, 

nân  b   l  n  tr ớ  t ời  ạn v    ế  ộ p ụ  ấp t âm niên v ợt k un   ối với 

  n bộ,  ôn      , viên      v  n  ời l o  ộn ; 

  eo    n     ủ  Gi m  ố  Sở Nội vụ tại  ờ trìn  số 568/TTr-SNV      

ngày 20 tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nâng bậc lương 

trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc thẩm 

quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 
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 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2021 và thay 

thế Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với 

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ và Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND  ngày 11 tháng 8 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định 

nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh         

Phú Yên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được ban hành kèm 

theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các     

cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Vụ pháp chế, Bộ Nội vụ; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm truyền thông; 

- Lưu: VT, HC-QT, NC.     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thế 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ  

Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc  

trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức  

và người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên 
 

(Ban hành kèm theo Qu ết   n  số       /2021/QĐ-UBND  

n          t  n        năm 2021  ủ     b n n ân dân t n ) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, tr nh tự,       

thủ tục, thứ tự ưu tiên, chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội được giao 

biên chế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là 

cơ quan, đơn vị). 

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ 

quan, đơn vị như sau: 

a) Cán bộ trong cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện thuộc diện xếp lương 

theo ngạch, bậc công chức hành chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị 

định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ 

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

b) Công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ; 

c) Cán bộ cấp xã quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 và công chức cấp xã 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 

10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách 

đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã; 

d) Những người xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ,     

thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định 

đến làm việc tại các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà 

vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị; 
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đ) Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan 

hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động 

xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; 

e) Những người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định thuộc 

chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính 

chất đặc thù quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết 

định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc quy định hội có tính chất đặc thù. 

3. Đối tượng không áp dụng 

a) Cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp 

lương theo nhiệm kỳ; 

b) Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức 

lao động quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và 

khoản 1 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; 

c) Công chức cấp xã chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 

1. Việc xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành 

tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm công bằng, dân chủ, công 

khai và động viên khích lệ, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua nhằm hoàn 

thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

2. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc 

đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc vừa 

thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ 

hưu th  thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn có lợi nhất. 

3. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

4. Những quy định về nâng bậc lương trước thời hạn không quy định tại 

Quy chế này th  thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 

31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng 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 và Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 

29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng 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 và các 

văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. 

 

 



3 
 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Điều 4. Tiêu chuẩn, điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn 

Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quy chế này được xét nâng 

bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khi 

bảo đảm đủ các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:  

1. Tiêu chuẩn: Đạt đủ 02 tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2 Điều 2 

Thông tư số 08/2013/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông 

tư số 03/2021/TT-BNV. 

2. Điều kiện: 

a) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức hoặc chức danh 

nghề nghiệp viên chức, tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương 

trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường 

xuyên theo quy định; 

b) Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm 

quyền quyết định công nhận bằng văn bản một trong các thành tích theo quy 

định Điều 5 và Điều 6 Quy chế này. 

Điều 5. Xác định thành tích xét nâng bậc lương trước thời hạn 

1. Thành tích dùng để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định 

theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng 

thời gian 06 năm gần nhất đối với các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp 

viên chức yêu cầu tr nh độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 04 năm gần nhất đối 

với các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu tr nh độ đào 

tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc 

lương trước thời hạn. 

2. Đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn th  tất cả các 

thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn 

trong khoảng thời gian (06 năm hoặc 04 năm) quy định tại khoản 1 Điều này 

không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau. 

Điều 6. Cấp độ thành tích và thời gian xét nâng bậc lương trước thời 

hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích 

Cấp độ thành tích xác định theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này và 

thời gian nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích để 

xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đột xuất và trong 

thực hiện nhiệm vụ công tác như sau: 

1. Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt một trong các tiêu chí 

theo nhóm thứ tự ưu tiên sau: 
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a) Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Danh hiệu Anh 

hùng Lao động; Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ 

nhân dân, Nghệ nhân nhân dân; Huân chương Độc lập các hạng; 

b) Huân chương Lao động các hạng; Danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Thầy 

thuốc ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú; Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải 

thưởng Nhà nước; 

c) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 

d) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 

2. Nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng so với thời gian quy định đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt một trong các tiêu chí 

theo thứ tự ưu tiên sau: 

a) Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đối với cá 

nhân đạt được thành tích xuất sắc đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; 

dũng cảm cứu người, tài sản của nhân dân và của nhà nước; 

b) Hai bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương về thành 

tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hằng năm; 

c) Ba năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

3. Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng so với thời gian quy định đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt một trong các tiêu chí 

theo thứ tự ưu tiên sau: 

a) Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương về thành tích 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hằng năm; 

b) Hai năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

Điều 7. Thứ tự ưu tiên xem xét nâng bậc lương trước thời hạn 

1. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn phải căn cứ vào thành tích cao 

nhất đã đạt được và theo thứ tự ưu tiên như sau: 

a) Trường hợp số người đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhiều hơn số chỉ tiêu th  

ưu tiên người có thành tích khen thưởng cao hơn; 

b) Trường hợp nhiều người có thành tích cao nhất bằng nhau th  xét đến 

người có nhiều thành tích hơn; 

c) Người có thành tích xuất sắc đã xét trong đợt nâng lương trước thời hạn 

kỳ trước, nhưng chưa được nâng do không còn chỉ tiêu; 

d) Người chưa được nâng bậc lương trước thời hạn trong quá tr nh công tác; 

đ) Người dân tộc thiểu số; 

e) Người có mức lương thấp hơn; 

g) Người không giữ chức vụ lãnh đạo. 
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2. Trường hợp sau khi xem xét các đối tượng theo quy định tại khoản 1 

của Điều này mà chưa xác định người được ưu tiên xét nâng bậc lương trước 

thời hạn th  Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn đề xuất tập thể lãnh đạo 

cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định chọn và đề nghị người được ưu tiên nâng 

bậc lương trước thời hạn. 

Điều 8. Số lượng chỉ tiêu và xác định thời điểm tính hưởng nâng bậc 

lương trước thời hạn 

1. Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn và cách tính số người thuộc tỷ lệ 

được nâng bậc lương trước thời hạn thực hiện theo quy định tại điểm b và     

điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV. 

2. Cơ quan, đơn vị được tính chỉ tiêu nâng bậc lương theo quy định tại 

khoản 1 của Điều này là cơ quan, đơn vị độc lập được cấp có thẩm quyền giao 

biên chế, có con dấu và tài khoản riêng gồm: 

a) Sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Chi cục và tương đương, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

c) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

d) Đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị sự 

nghiệp thuộc các cơ quan chuyên môn cấp huyện; 

đ) Ủy ban dân dân xã, phường, thị trấn; 

e) Tổ chức Hội. 

3. Thời điểm tính hưởng nâng bậc lương trước thời hạn 

Thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thời 

hạn được tính kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức có số tháng giữ bậc 

lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng 

theo quy định để được nâng bậc lương thường xuyên. Trường hợp ngày ký quyết 

định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương 

mới th  cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được truy lĩnh tiền 

lương và truy nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa 

bậc lương mới so với bậc lương cũ. 

Điều 9. Hội đồng xét nâng bậc lương 

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định thành lập Hội đồng xét 

nâng bậc lương (sau đây gọi tắt là Hội đồng lương) gồm 05 thành viên như sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo bộ phận tham mưu về tổ 

chức cán bộ; 

c) Các Ủy viên Hội đồng gồm đại diện cấp ủy và đại diện công đoàn; 
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d) Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là công chức, viên chức tham mưu về tổ 

chức cán bộ. 

2. Quyết định thành lập Hội đồng lương phải ghi tên và chức danh cụ thể 

từng thành viên Hội đồng. Trường hợp có sự thay đổi về thành viên Hội đồng 

lương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị ký quyết định thay thế. 

3. Hội đồng lương làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, 

trường hợp biểu quyết ngang nhau th  thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội 

đồng lương đã biểu quyết. Hội đồng lương có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Tổng hợp danh sách đề nghị nâng bậc lương; 

b) Kiểm tra, đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương; 

c) Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đủ điều 

kiện báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định theo thẩm quyền hoặc 

đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Điều 10. Trình tự, thủ tục thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn 

1. Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, nguyên tắc, chỉ tiêu xét nâng bậc lương 

trước thời hạn và trên cơ sở đề nghị bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ 

quan, đơn vị, Hội đồng lương họp xét, thống nhất danh sách đề nghị nâng bậc 

lương trước thời hạn. 

2. Niêm yết công khai danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn 

tại trụ sở cơ quan, đơn vị (trong 05 ngày làm việc) để toàn thể công chức, viên 

chức và người lao động trong đơn vị được biết và tham gia ý kiến. Sau thời gian 

05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo công khai, nếu không có kiến nghị, thắc 

mắc th  Hội đồng lương báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị; trường hợp có 

kiến nghị, thắc mắc, Hội đồng lương phải xem xét, giải quyết trước khi báo cáo 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

3. Căn cứ kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn của Hội đồng lương, 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền 

quyết định nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định phân cấp quản lý tiền 

lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, 

công chức, viên chức 

1. Căn cứ tiêu chuẩn chung về cấp độ thành tích, thời gian để xét nâng bậc 

lương trước thời hạn và tùy theo đặc điểm, t nh h nh ngành, địa phương, người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị có thể trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành Công 

đoàn cùng cấp để ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn, trong đó 

quy định cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo các danh 

hiệu thi đua, h nh thức khen thưởng theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này 

hoặc cụ thể các tiêu chuẩn thành tích tương đương khác để bảo đảm thực hiện 
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việc xét nâng bậc lương trước thời hạn theo đúng quy định. Cấp độ lập thành 

tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị có thể quy định 

cao hơn nhưng không thấp hơn cấp độ thành tích hướng dẫn tại Quy chế này. 

2. Tổ chức triển khai Quy chế này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. 

3. Thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm về đề nghị nâng 

bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc. 

4. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại về nâng bậc lương trước thời hạn 

do lập thành tích xuất sắc theo đúng thẩm quyền. 

Điều 12. Sở Nội vụ 

1. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quy chế 

này và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Căn cứ biên chế công chức và số lượng người làm việc được cấp có 

thẩm quyền giao, Sở Nội vụ có văn bản thông báo giao thêm số người nâng bậc 

lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong năm cho cơ quan, đơn vị có 

số người trong danh sách trả lương dư ra dưới 10 người; cơ quan, đơn vị có dưới 

10 người trong danh sách trả lương. 

3. Lập thủ tục tr nh Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh quyết định nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quyết 

định của Chủ tịch Ủy ban dân dân tỉnh. 

4. Giải quyết và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết theo 

thẩm quyền các vướng mắc phát sinh trong quá tr nh thực hiện chế độ nâng bậc 

lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh. 

Điều 13. Điều khoản thi hành 

Trong quá tr nh thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn,      

vướng mắc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời bằng văn bản về 

Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để hướng dẫn hoặc tổng hợp tr nh Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 
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