
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 
ĐẢNG UỶ KHỐI  

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

* 
Số 98 - QĐ/ĐUK 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
    Bình Thuận, ngày  13  tháng  5  năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn 

đối với cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng uỷ Khối 
----- 

 
 Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về 

việc 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; 

Căn cứ Quy định số 1473-QĐ/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công 

tác của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

 Căn cứ Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU, ngày 24/10/2016 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và tiền lương đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận và các 

đoàn thể chính trị - xã hội; 

 Căn cứ kết luận tại Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan 

Đảng ủy Khối ngày 26/4/2019; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, 

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI QUYẾT ĐỊNH 
 

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

thời hạn đối với cán bộ, công chức, người lao động của Cơ quan Đảng uỷ Khối 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

 Điều 2. Văn phòng, các Ban, đoàn thể của Đảng uỷ Khối và công chức, 

người lao động cơ quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                             
- Đ/c Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy (b/c), 
- Văn phòng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 
- Thường trực ĐUK, 
- Như Điều 2, 
- Lưu VPĐUK.Duong-10b.                                                    

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 
Lê Đức Hùng 
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QUY CHẾ 
về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, 
người lao động có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

(ban hành kèm theo Quyết định số 98-QĐ/ĐUK,  
ngày 13/5/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối)  

----- 
 

Chương I   
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi thực hiện 

Quy chế này quy định quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện 

việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và những người 

làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước 

quy định trong cơ quan Đảng uỷ Khối có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ. 

Điều 2. Đối tượng 

 Cán bộ, công chức xếp lương theo ngạch, bậc công chức và những người 

làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước 

quy định chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch. 
 

Chương II 
CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 

 

Điều 3. Điều kiện để xét nâng bậc lương trước thời hạn 

Cán bộ, công chức quy định tại Điều 2 Quy chế này hội đủ 3 điều kiện 

dưới đây thì được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn: 

1. Có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được cấp có thẩm 

quyền quyết định công nhận (bằng văn bản), khen thưởng, cụ thể như sau: 

1.1. Đối với cán bộ, công chức là Thường trực, Chủ nhiệm UBKT, Chánh 

Văn phòng, Trưởng các Ban, Bí thư Đoàn Khối: Có 02 năm liên tục (tính từ năm 

được xét nâng bậc lương trở về trước) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong thời 

gian giữ bậc lương phải đạt danh hiệu từ “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trở lên hoặc 

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trở lên. 

 1.2. Đối với cán bộ, công chức, người lao động còn lại: Có 02 năm liên tục 

(tính từ năm được xét nâng bậc lương trở về trước) được Thủ trưởng cơ quan 

đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong thời gian giữ bậc lương phải 

được Thủ trưởng cơ quan tặng Giấy khen về thành tích thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn hàng năm trở lên. 
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1.3. Bảo lưu để xem xét nâng lương trước hạn đối với cá nhân có thành tích 

khen thưởng cao: 

 - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Được bảo lưu để xem xét nâng bậc 

lương trước thời hạn trong thời gian 03 năm (tính từ ngày có Quyết định tặng 

Bằng khen đến thời điểm đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn; quy định này 

không áp dụng cho Thường trực, Chủ nhiệm UBKT, Chánh Văn phòng, Trưởng 

các Ban, Bí thư Đoàn Khối). 

 - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Được bảo lưu để xem xét nâng bậc 

lương trước thời hạn trong thời gian 05 năm (tính từ ngày có Quyết định tặng 

Bằng khen đến thời điểm đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn). 

 - Huân chương lao động trở lên: Được bảo lưu để xem xét nâng bậc lương 

trước thời hạn trong thời gian 06 năm (tính từ ngày có Quyết định tặng Huân 

chương đến thời điểm đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn). 

 2. Còn thiếu thời gian từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương 

thường xuyên. 

 3. Phải được ít nhất 2/3 số lượng cán bộ, công chức và người lao động 

trong cơ quan bỏ phiếu (nếu vắng thì gửi phiếu lấy ý kiến) thống nhất đề nghị 

nâng bậc lương trước thời hạn. 

 Điều 4. Nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn 

 Thực hiện theo quy định tại điểm d, đ Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 

08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ 

1. Đảm bảo đúng đối tượng và các điều kiện được quy định tại Điều 2, 

Điều 3 của Quy chế này.  

2. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn trong 

cùng ngạch hoặc cùng chức danh. 

3. Cán bộ, công chức, người lao động có đủ điều kiện xét nâng lương trước 

thời hạn đều được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn. Nếu số lượng người đủ 

điều kiện nhiều hơn chỉ tiêu được nâng lương trước thời hạn thì ưu tiên người có 

thành tích cao hơn, người chưa được nâng lương trước thời hạn trong suốt quá 

trình công tác, người có số lần nâng lương trước thời hạn ít hơn, người có hệ số 

lương thấp. 

Điều 5. Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn 

1. Thủ trưởng cơ quan thành lập Hội đồng nâng lương trước thời hạn, 

thành phần gồm: Thường trực Đảng ủy Khối, đại diện chi ủy, Ban Chấp hành 
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Công đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn thanh niên (nếu có); lãnh đạo Văn phòng, 

các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối. 

Hội đồng nâng lương trước thời hạn có trách nhiệm thẩm định, xem xét và 

đề nghị danh sách cán bộ, công chức, người lao động được nâng bậc lương trước 

thời hạn theo quy định, đồng thời thông báo công khai danh sách các đối tượng 

được xét nâng lương trước thời hạn để cán bộ, công chức biết và bỏ phiếu thống 

nhất đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn. Thủ trưởng cơ quan căn cứ đề nghị 

của Hội đồng và kết quả bỏ phiếu để quyết định sau cùng và thông báo trước Hội 

nghị cán bộ, công chức, người lao động.  

Đối với những trường hợp không thuộc thẩm quyền Thủ trưởng cơ quan thì 

sau khi thực hiện quy trình trên, lập hồ sơ đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thẩm 

định và trình lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ xem xét quyết 

định. 

2. Nội dung và kết quả họp xét, ý kiến phản hồi phải được ghi chép đầy đủ 

bằng biên bản để lưu hồ sơ cán bộ, công chức và báo cáo cấp có thẩm quyền xem 

xét quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức hiện hành. Quyết định 

của Thủ trưởng cơ quan được gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ để quản lý theo quy 

định. 

 Điều 6. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm 

Tỷ lệ cán bộ, công chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời 

hạn không quá 10% tổng số cán bộ, công chức và người lao động trong danh sách 

trả lương của cơ quan trong một năm. Chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn của 

năm nào thì thực hiện hết trong năm đó, không cộng dồn vào chỉ tiêu của năm 

tiếp theo. 

Việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, người lao 

động đã có thông báo nghỉ hưu được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 

của Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ. 

Điều 7. Hồ sơ thủ tục, thẩm quyền ra quyết định nâng bậc lương trước 

thời hạn 

 1. Đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan 

(cán bộ, công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống, người lao 

động theo hợp đồng), hồ sơ gồm: 

 1.1. Bản sao Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan Đảng ủy 

Khối; biên bản cuộc họp bình xét của Hội đồng nâng lương trước thời hạn và 

biên bản kiểm phiếu của Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động của cơ 
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quan; các ý kiến phản hồi của cán bộ, công chức, người lao động (nếu có); bản 

sao văn bản chứng nhận thành tích của cấp có thẩm quyền; bản sao quyết định 

lương hiện hưởng. 

 1.2. Công văn đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. 

 2. Đối với những trường hợp không thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ 

quan. Ngoài các hồ sơ, thủ tục qui định tại Mục 1.1 và 1.2, điểm 1, Điều 7,  Thủ 

trưởng cơ quan có văn bản đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ xem xét, thẩm định trình 

lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ quyết định. 

 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 8. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm 

1. Tổ chức quán triệt sâu kỹ các văn bản quy định về chế độ nâng bậc 

lương trước thời hạn trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của cơ 

quan nhằm đảm bảo tính dân chủ, công khai và minh bạch; 

 2. Họp với Cấp ủy và Ban Chấp hành Công đoàn để xem xét, có ý kiến 

thống nhất về số người nâng lương trước thời hạn; 

3. Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn (sau khi có ý kiến thống nhất 

bằng văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh ủy) đối với các trường hợp thuộc thẩm 

quyền quyết định của mình hoặc đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thẩm định, trình 

lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, quyết định nâng 

bậc lương trước thời hạn đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền. 

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp 

Kết quả đánh giá, xếp loại, thành tích, danh hiệu thi đua – khen thưởng của 

cán bộ, công chức, người lao động trong 02 cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan 

tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trước đây được bảo lưu, 

chuyển tiếp và làm cơ sở để xem xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán 

bộ, công chức, người lao động trong của Cơ quan Đảng ủy bộ Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh. 

Điều 10. Quy chế này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, 

người lao động và làm căn cứ thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn đối 

với cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan Đảng ủy bộ Khối cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh./.  
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