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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở 

 

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2014 

của UBND tỉnh 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; 

Ngày 04/12/2020 Sở Y tế đã ban hành Công văn số 3682/SYT-TCCB về 

việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.  

Để triển khai thực hiện công tác 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 bảo đảm tính công khai, dân chủ, công bằng, khách quan, 

đúng quy định; góp phần động viên khích lệ phong trào thi đua yêu nước nhằm 

hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển 

khai thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ đợt 1 năm 2021 như sau: 

1. Chỉ tiêu và điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn 

Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 3 và Điều 4 của Quyết định số 

27/2014/QĐ-UBND và Văn bản số 1820/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở 

Nội vụ về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ.  

2. Thủ tục, hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn (số lượng 2 bộ): 

- Tờ trình đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của Thủ trưởng đơn vị; 

- Biên bản họp Hội đồng xét đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập 

thành tích xuất sắc của đơn vị; 

- Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đề nghị nâng 

bậc lương trước thời hạn (theo mẫu số 02 đính kèm); 

- Bản phô tô quyết định lương gần nhất của người được đề nghị nâng bậc 

lương trước thời hạn; 

- Bản phô tô quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; 



 

- Bản báo cáo tóm tắt thành tích của người được đề nghị nâng bậc lương 

trước thời hạn kèm theo các quyết định, danh hiệu được khen thưởng. 

3. Tổ chức thực hiện 

Các đơn vị hoàn thành việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đợt 1 năm 2021 gửi về Sở Y tế 

trước ngày 10 tháng 6 năm 2021 để tổng hợp (Gửi file mềm theo địa chỉ: 

lanhtp@syt.binhdinh.gov.vn). Sau thời gian này nếu đơn vị nào không gửi xem 

như không có đối tượng thực hiện xét nâng lương trước thời hạn đợt 1/2021. 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, Thanh tra, Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

         

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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