
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NỘI VỤ 

Số:            /SNV-CCVCĐT 

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo 

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  

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

   Kính gửi:  

 

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng; 

- Các tổ chức Hội có tính chất đặc thù; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

            

Căn cứ 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, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy định 

nâng bậc lương trước thời hạn1 tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị triển 

khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. 

Ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-

BNV 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, theo đó sửa đổi một số nội dung quy định 

nâng bậc lương trước thời hạn. Nhằm kịp thời sửa đổi, thay thế quy định nâng 

bậc lương trước thời hạn của tỉnh phù hợp quy định cơ quan cấp trên và khắc 

phục một số vướng mắc trong quá trình thực hiện, Sở Nội vụ dự thảo 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 trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

                                                 
1 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; Quyết định số số 39/2015/QĐ-UBND ngày 

10/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 27/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-08-2013-tt-bnv-huong-dan-nang-bac-luong-can-bo-cong-vien-chuc-204743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-03-2021-tt-bnv-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-thuong-xuyen-doi-voi-can-bo-cong-chuc-479530.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-03-2021-tt-bnv-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-thuong-xuyen-doi-voi-can-bo-cong-chuc-479530.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=55/2013/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=31/12/2013&eday=31/12/2013
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-26-2015-qd-ubnd-sua-doi-quyet-dinh-55-2013-qd-ubnd-nang-luong-can-bo-ha-tinh-283594.aspx
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Để việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng quy trình, thủ tục 

theo quy định, Sở Nội vụ gửi dự thảo văn bản tới các cơ quan, đơn vị, địa 

phương để lấy ý kiến góp ý. 

(Có dự thảo Quyết định kèm theo, đồng thời Dự thảo được đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng và trang thông tin điện tử Sở Nội vụ, địa 

chỉ www.caobang.gov.vn; www.sonoivu.caobang.gov.vn).  

Nội dung góp ý gửi về Sở Nội vụ bằng văn bản chậm nhất trong ngày 

18 tháng 3 năm 2022 để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cơ quan, đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở Nội vụ; 

- Lưu VT, CCVCĐT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nông Hoa Thương 
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