
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

Số: 473  /UBND-NC Lạng Sơn, ngày  28  tháng   5   năm 2018 

V/v thống nhất cấp độ thành tích và 
thời gian thực hiện chế độ nâng bậc 
lương trước thời hạn do lập thành tích 
xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ  

 

                    Kính gửi: 
                                    - Các sở, ban, ngành tỉnh; 
                                    - Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; 
                                    - UBND các huyện, thành phố; 
                                    - Các Hội được giao biên chế. 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc 
lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Ngày 13/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND 
bãi bỏ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 Quy định điều kiện, 
tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức 
lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

Để việc thực hiện chế độ 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 được thống nhất, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thực hiện như sau: 

1. Về thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích 
xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 1, 
Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương 
trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

2. Về cấp độ thành tích trong thực hiện nhiệm vụ 

Các cấp độ thành tích được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, cụ thể 
như sau: 

a) Huân chương. 

b) Các danh hiệu vinh dự nhà nước: Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân 
dân, Anh hùng lao động, Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, Nghệ sĩ 
Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú. 

c) Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. 

d) Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
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đ) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

e) Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.  

f) Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 

g) Bằng khen cấp Bộ, ngành Trung ương.  

h) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

i) Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

k) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

3. Về thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn 

a) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc 
trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận 
bằng văn bản đạt một trong các thành tích tại các Điểm: a, b, c, d, đ, e, f, g, h, 
Khoản 2 nêu trên, thì thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 
tháng so với thời gian thực hiện nâng bậc lương thường xuyên theo quy định. 

b) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt một trong các thành 
tích tại Điểm i và Điểm k, Khoản 2 nêu trên thì thuộc đối tượng được xét nâng 
bậc lương trước thời hạn 06 tháng so với thời gian thực hiện nâng bậc lương 
thường xuyên theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Sở Nội vụ; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
- Các phòng, đv: KG-VX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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