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V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối 
với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động 

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

Chí Linh, ngày        tháng  01  năm 2023

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế 
độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định 
số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 
204/2004/NĐ-CP và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong 
các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, cơ quan, đơn vị thuộc Quân 
đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-
CP; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về 
chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

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 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 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;

Căn cứ Quy định số 01-QĐi/TU ngày 31/5/2018 của Tỉnh ủy Hải Dương về 
việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động;

Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh hướng dẫn việc thực hiện nâng bậc 
lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có 
thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và khi có thông báo nghỉ hưu, cụ 
thể như sau:

I. CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 
TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

1. Đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn
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a) Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên gia 
cao cấp, các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc 
trong các cơ quan nhà nước từ thành phố đến xã, phường và trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập, gồm:

- Cán bộ trong các cơ quan nhà nước từ thành phố đến xã, phường thuộc 
thành phố 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;

- Công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
công lập xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên 
môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ;

- 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 (sau đây gọi là Nghị định số 92/2009/NĐ-CP).

b) Những người xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, 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.

c) 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 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.

d) 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.

Các đối tượng trên sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động.

2. Đối tượng không được xét nâng bậc lương trước thời hạn
Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quy định số 01-QĐi/TU 

ngày 31/5/2018 của Tỉnh ủy Hải Dương.
3. Nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn
a) Việc xem xét, quyết định nâng lương trước thời hạn phải bảo đảm tính 

công bằng, dân chủ, công khai, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, 
đơn vị.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-204-2004-nd-cp-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-52629.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-92-2009-nd-cp-chuc-danh-so-luong-che-do-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-o-xa-phuong-thi-tran-va-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-96422.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-204-2004-nd-cp-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-52629.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-68-2010-qd-ttg-hoi-co-tinh-chat-dac-thu-113848.aspx
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b) Việc nâng bậc lương trước thời hạn được xét từ thành tích xuất sắc cao 
đến thành tích thấp hơn.

c) Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập 
thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

d) Thời điểm nâng bậc lương trước thời hạn phải đề nghị trước thời gian 
nâng bậc lương thường xuyên.

đ) Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời 
điểm được tính hưởng bậc lương mới thì 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.

e) Không xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, 
truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Về tiêu chuẩn, điều kiện, cấp độ thành tích khen thưởng để xét xét 
nâng bậc lương trước thời hạn

Thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Quy định số 01-QĐi/TU ngày 
31/5/2018 của Tỉnh ủy Hải Dương.

5. Tỷ lệ và cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn
a) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, 

đơn vị được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực 
hiện nhiệm vụ hằng năm không vượt quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị tính đến 
thời điểm 31/12 hằng năm.

b) Cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn 
được quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

6. Thứ tự ưu tiên trong xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập 
thành tích xuất sắc nhiệm vụ

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy định số 01-QĐi/TU ngày 
31/5/2018 của Tỉnh ủy Hải Dương.

7. Quy trình, thủ tục hồ sơ xét nâng trước thời hạn
a) Thành lập Hội đồng Lương
- Thành lập Hội đồng Lương tại Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng lương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập, 

trong đó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Phó Chủ tịch 
Hội đồng là Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy Khối Chính quyền, Chủ tịch Công đoàn 
Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh; Thư ký Hội đồng là Công chức phòng Nội vụ; 
các thành viên còn lại là lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng một số phòng, 
ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.
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- Thành lập Hội đồng Lương tại Ủy ban nhân dân xã, phường
Hội đồng lương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường quyết định 

thành lập, trong đó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; 
Phó Chủ tịch Hội đồng là Đại diện Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Ủy 
ban nhân dân xã, phường; Thư ký Hội đồng là công chức Văn phòng Đảng ủy -
Nội vụ; các thành viên còn lại là lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, Trưởng 
một số ban, ngành, đoàn thể. 

- Thành lập Hội đồng Lương tại các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Giáo dục 
và Đào tạo; Ban Quản lý Di tích, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố

Hội đồng lương do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định thành lập, 
trong đó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng đơn vị; Phó Chủ tịch Hội đồng là Đại 
diện Chi ủy Chi bộ, Chủ tịch (Tổ trưởng) Công đoàn; Thư ký Hội đồng là nhân 
viên kế toán; các thành viên còn lại là viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, 
Tổ trưởng (Trưởng bộ phận) chuyên môn, trưởng Ban Thanh tra nhân dân, 
trưởng các đoàn thể trong đơn vị.

b) Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn có trách nhiệm hướng dẫn 
và xem xét, đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành.

c) Quy trình xét
Các cơ quan, đơn vị rà soát, họp Hội đồng lương thống nhất đề xuất danh 

sách nâng bậc lương trước hạn. Thông báo công khai danh sách những người dự 
kiến được nâng bậc lương trước thời hạn tới tất cả công chức, viên chức, người 
lao động của cơ quan, đơn vị được biết trong vòng 05 ngày làm việc; gửi hồ sơ 
đề nghị nâng lương trước thời hạn về Ủy ban nhân dân thành phố (qua phòng 
Nội vụ) trước ngày 15/02 hằng năm để tổng hợp, thẩm định, báo cáo. Quá thời 
hạn trên, đơn vị nào không có đề nghị thì đơn vị đó coi như không có nhu cầu 
xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Phòng Nội vụ thành phố tổng hợp danh sách, thẩm định hồ sơ đề nghị của 
các cơ quan, đơn vị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phê 
duyệt danh sách nâng bậc lương trước thời hạn trước ngày 15/3 hằng năm.

8. Thành phần hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn
a) Đối với các phòng chuyên môn; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố (Đàì phát thanh, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm VH-TT-TT, Đội 
Quản lý trật tự đô thị, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Hội Chữ thập đỏ):

- Công văn đề nghị của phòng chuyên môn; đơn vị sự nghiệp; 
- Biên bản họp phòng chuyên môn; đơn vị sự nghiệp (Kèm theo danh sách 

đề nghị nâng lương trước thời hạn); 
- Đơn đề nghị nâng lương trước thời hạn của công chức, viên chức, người 

lao động đề nghị nâng lương trước thời hạn;
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- Bản sao các thành tích của công chức, viên chức, người lao động đề nghị 
nâng lương trước thời hạn tính đến thời điểm 31/12 của năm đề nghị; 

- Bản sao Quyết định nâng lương gần nhất của công chức, viên chức 
người lao động đề nghị nâng lương trước thời hạn.

b) Đối với Ủy ban nhân dân xã, phường; các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành 
Giáo dục và Đào tạo thành phố; Trung tâm GDNN-GDTX; Ban Quản lý Di tích, 
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố, Ban quản lý Chợ Sao Đỏ:

- Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động được xét;

- Biên bản họp xét của Hội đồng lương cơ quan, đơn vị (Kèm theo danh 
sách đề nghị nâng lương trước thời hạn); 

- Đơn đề nghị nâng lương trước thời hạn của cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động đề nghị nâng lương trước thời hạn;

- Bản sao các thành tích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
đề nghị nâng lương trước thời hạn tính đến thời điểm 31/12 của năm đề nghị; 

- Bản sao Quyết định nâng lương gần nhất của cán bộ, công chức, viên 
chức người lao động đề nghị nâng lương trước thời hạn.

II. CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI CÓ THÔNG BÁO NGHỈ HƯU

1. Tiêu chuẩn, điều kiện
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được xét nâng bậc lương 

trước thời hạn đã có thông báo nghỉ hưu khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
a) Đối với cán bộ, công chức: 
- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng 

ở mức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển 

trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.
b) Đối với viên chức và người lao động:
- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành 

nhiệm vụ trở lên;
- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển 

trách, cảnh cáo, cách chức.
Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ 

ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở 
xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một 
bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian giữ bậc lương thường xuyên. 
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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 
trong thực hiện nhiệm vụ vừa thuộc đối tượng xét nâng bậc lương trước thời hạn 
khi đã có thông báo nghỉ hưu thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn (do lập thành tích 
xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hoặc nâng bậc lương trước thời hạn khi đã có 
thông báo nghỉ hưu).

2. Quy trình thực hiện
Cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến 

tuổi nghỉ hưu, khi đã có thông báo nghỉ hưu, tổ chức họp Hội đồng lương xét, đề 
nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động theo quy định.

3. Hồ sơ đề nghị
- Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động được xét;
- Biên bản họp xét của Hội đồng lương cơ quan, đơn vị (Kèm theo danh 

sách đề nghị nâng lương trước thời hạn); 
- Đơn đề nghị nâng lương trước thời hạn của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động đề nghị nâng lương trước thời hạn;
- Thông báo nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 
- Bản sao Quyết định nâng lương gần nhất của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động đề nghị nâng lương trước thời hạn.
Trên đây là hướng dẫn về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan chuyên môn, đơn 
vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường 
trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị 
thực hiện đảm bảo theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị báo cáo 
Ủy ban nhân dân thành phố (qua phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Đảng ủy; Công đoàn Khối Chính quyền;
- Đảng ủy; UBND các xã, phường;
- Các cơ quan, đơn vị SNCL thuộc UBND thành phố;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Kiên


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-31T15:37:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-31T15:37:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-31T15:38:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH<vanphong.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




