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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, 

viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

  

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

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

dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng 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 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 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắ Kạn Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc 

làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên 

và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Công văn số 1893/SNV-CCVC ngày 12/10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Bắc Kạn về việc hướng dẫn thực hiện 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; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

thời hạn đối với công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn.   

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

202/QĐ-SKHCN ngày 10/12/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn 

thể công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Ban GĐ Sở; 

- BCH Công đoàn Sở; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Phòng QLCNCN (Đăng Website); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Điệp 
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QUY CHẾ 

Nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SKHCN ngày    tháng 02 năm 2023 

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) 

                                                        

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với toàn thể công chức, viên chức (CCVC) Sở Khoa 

học và Công nghệ. 

Điều 2. Mục đích, yêu cầu  

1. Mục đích:  

a) Kịp thời động viên CCVC của Sở có nhiều thành tích xuất sắc trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

b) Khuyến khích CCVC trong cơ quan phát huy tinh thần trách nhiệm, tính 

chủ động và sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

2. Yêu cầu:  

a) Mỗi CCVC của cơ quan phải luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò 

làm chủ tập thể, ý thức phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao, lập thành tích xuất sắc trong từng giai đoạn; được tập thể đánh giá cao. 

b) Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn phải gắn liền với việc thực hiện 

quy chế dân chủ của cơ quan và đảm bảo đúng các chế độ quy định hiện hành.   

Điều 3. Nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn 

1. Việc xem xét quyết định nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo công 

bằng, dân chủ, công khai nhằm động viên CCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao. 

2. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC được căn cứ vào 

thành tích cao nhất mà CCVC đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối 

với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 

4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ 

trung cấp trở xuống.  

3. Việc nâng lương trước thời hạn được xét từ người có thành tích cao hơn 

đến người có thành tích thấp hơn, nhưng không vượt quá tỷ lệ 10% tổng số CCVC 

trong danh sách trả lương tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương 

trước thời hạn, không tính số dư ra dưới 10 người sau khi lấy tổng người trong 

danh sách trả lương của Sở chia cho 10. 



4. Thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thời 

hạn được ghi cụ thể trong quyết định. Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc 

lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì CCVC 

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. 

5. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC đã có thông báo nghỉ 

hưu được thực hiện theo khoản 2, khoản 3, Điều 3 Thông tư số 08/2003/TT-BNV 

ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ. 

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn, quy định để được xét nâng bậc lương trước 

thời hạn 

1. CCVC có thành tích xuất sắc được xem xét nâng lương trước thời hạn phải 

đạt các điều kiện tiêu chuẩn chung sau:  

a) Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng. 

b) Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách 

trở lên.  

2. Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc 

a) Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời 

điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 

theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Quy chế này tính đến ngày tổ chức xét nâng bậc 

lương trước thời hạn.  

b) Đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các 

thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong 

khoảng thời gian (06 năm và 04 năm) quy định tại điểm a, khoản này không được 

tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau. 

3. Mức lương hiện hưởng chưa xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch 

hoặc chức danh và tính đến đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương 

trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường 

xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.  

4. Lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm 

quyền quyết định, công nhận (bằng văn bản), bao gồm:  

a) Huân chương, Huy chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; 

b) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương;  

c) Bằng khen của Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 

d) Chiến sỹ thi đua các cấp; 

e) Bằng khen, Giấy khen của các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (bao gồm các 

hình thức khen thưởng đối với các giải thưởng văn hoá nghệ thuật, thể dục thể 

thao, các cuộc thi cấp tỉnh); 

f) Lao động tiên tiến. 



Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 5. Thời gian được nâng lương trước thời hạn  

1. Áp dụng thời gian nâng lương trước thời hạn 12 tháng đối với CCVC đạt 

một trong các thành tích sau: 

a) Được tặng Huân chương, Huy chương hạng nhất, nhì, ba. 

b) Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc. 

c) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; các Bộ, ngành trung ương; Tỉnh ủy, 

chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

d) Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh hoặc ít nhất 02 năm chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 

2. Áp dụng thời gian nâng lương trước thời hạn 09 tháng đối với CCVC đạt 

một trong các thành tích sau: 

a) Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 01 năm trở lên. 

b) Được tặng bằng khen, giấy khen của các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh 

(bao gồm các hình thức khen thưởng đối với các giải thưởng văn hoá nghệ thuật, 

thể dục thể thao,các cuộc thi cấp tỉnh). 

3. Áp dụng thời gian nâng lương trước thời hạn 06 tháng đối với CCVC đạt 

danh hiệu lao động tiên tiến trong thời gian xét thành tích để nâng bậc lương trước 

thời hạn. 

Điều 6. Ưu tiên trong bình xét nâng bậc lương trước thời hạn  

1. Xét theo thứ tự ưu tiên: 

a) Công chức, viên chức được tặng huân chương, huy chương; 

b) Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 

c) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 

d) Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 

e) Bằng khen của bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

f) Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 

g) Bằng khen, giấy khen của các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh (bao gồm 

các hình thức khen thưởng đối với các giải thưởng văn hoá nghệ thuật, thể dục thể 

thao,các cuộc thi cấp tỉnh). 

2. Nếu số lượng CCVC xét nâng lương trước thời hạn vượt so với tỷ lệ của 

đơn vị thì xét theo thứ tự ưu tiên như sau:  

a) Người có đạt nhiều thành tích cao hơn hoặc có cùng thành tích thì ưu tiên 

người đạt nhiều thành tích trước. 

b) Nếu có nhiều CCVC có thành tích ngang nhau thì xét theo thứ tự ưu tiên 

như sau:  

- Có thâm niên công tác, đạt thành tích xuất sắc, nếu không nâng bậc lương 

kỳ này thì không còn điều kiện để nâng lương trước thời hạn (chuẩn bị hết bậc 



lương). 

- Người đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ lương trước nhưng vượt quá chỉ 

tiêu để xét nâng lương trước thời hạn trong kỳ trước, kỳ này lại đạt thành tích xuất 

sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Người có số năm công tác nhiều hơn nhưng chưa được xét nâng bậc lương 

trước thời hạn lần nào. 

- Người có hệ số lương thấp; người lao động trực tiếp; người lao động nữ. 

Điều 7. Quy trình, thành phần hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn 

1. Định kỳ vào tháng 12 hằng năm, Văn phòng Sở có trách nhiệm rà soát, 

tổng hợp danh sách các cá nhân thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn 

trình Giám đốc Sở xem xét. Khi lập danh sách, Văn phòng trao đổi với các cá nhân 

thuộc diện được xét nâng lương để đảm bảo thông tin được chính xác, đầy đủ. 

2. Giám đốc Sở trao đổi với cấp uỷ và Ban chấp hành Công đoàn xem xét, 

thống nhất danh sách và họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở để xét. 

a) Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ đối với trường hợp không phải trình cấp có thẩm quyền 

quyết định: 

- Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn; 

- Danh sách công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do 

lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo mẫu phụ lục I; 

- Bản sao Quyết định công nhận (tặng thưởng) thành tích xuất sắc của cấp có 

thẩm quyền; 

- Bản phô tô Quyết định nâng bậc lương gần nhất của công chức, viên chức. 

b) Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ đối với trường hợp phải trình cấp có thẩm quyền quyết 

định: 

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị (nêu rõ số biên chế được giao; tổng 

số công chức, viên chức và trong danh sách hưởng lương của cơ quan, đơn vị; số 

người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tính đến ngày 31 tháng 12 của năm trình cấp 

có thẩm quyền xem xét quyết định); 

- Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn (kèm theo danh sách trích 

ngang những người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất 

sắc trong thực hiện nhiệm vụ đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định); 

- Bản sao Quyết định công nhận (tặng thưởng) thành tích xuất sắc của cấp 

có thẩm quyền; 

- Bản sao Quyết định nâng bậc lương gần nhất của công chức, viên chức; 

- Danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị tính đến 31 tháng 12 của năm xét 

nâng bậc lương trước thời hạn theo mẫu phụ lục I.  



4. CCVC được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn sau khi được Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng của Sở thông qua sẽ được thông báo tại phòng, đơn vị và 

được công khai kết quả trên Trang Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công 

nghệ. 

Điều 8. Thời điểm xét nâng lương trước thời hạn 

Định kỳ vào tháng 12 hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở họp 

để xét nâng lương trước thời hạn đối với CCVC và đề nghị Sở Nội vụ thẩm định 

hồ sơ nâng lương trước thời hạn đối với các cá nhân theo thẩm quyền. 

Điều 9. Các nội dung khác không đề cập tại Quy chế này thực hiện theo 

Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực 

hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng 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 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. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Quy chế này được công khai đến toàn thể công chức, viên chức của 

Sở và đơn vị trực thuộc, là căn cứ để xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với 

CCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.  

Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp với Chủ tịch Công đoàn Sở phổ 

biến quy chế này đến toàn thể CCVC trong đơn vị mình. Văn phòng Sở có trách 

nhiệm hướng dẫn và phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân kiểm tra việc thực hiện 

quy chế này. 

Điều 10. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp, các phòng, đơn vị trực thuộc phản ánh bằng văn bản đến Văn phòng 

để tổng hợp trình lãnh đạo Sở xem xét quyết định./. 



Phụ lục I 

DANH SÁCH 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÂNG LƯƠNG THƯỜNG TRƯỚC THỜI HẠN  

 

STT 
Họ và 

tên 

Năm 

sinh 

Chức vụ/đơn 

vị công tác 

Ngạch bậc lương đang hưởng 

Nâng bậc lương thường xuyên 

theo định kỳ  

Tháng…….năm ……… 

Đề nghị nâng lương 

 trước thời hạn 
Thành tích cá 

nhân (Tóm tắt 

các danh hiệu đạt 

được trong thời 

gian giữ ngạch, 

bậc lương) 

Mã 

Ngạch 
Bậc 

Hệ 

số 

Thời 

gian 

hưởng 

Mã 

Ngạch 
Bậc 

Hệ 

số 

Thời 

gian 

hưởng 

Mã 

Ngạch 
Bậc 

Hệ 

số 

Thời gian 

hưởng 

(trước….

.tháng) 

1                 

2                 

 

 

 Bắc Kạn, ngày……tháng……năm…….. 

  

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị 
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