
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số:          /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày  24 tháng 12 năm 2021 

   

THÔNG BÁO 

Kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với  

công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã  
 

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của 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 Nội vụ Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng 

bậc lương thường xuyên và 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 Công văn số 473/UBND-NC ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc 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; 

Căn cứ Công văn số 600/SNV-CCVC ngày 15/7/2014 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động; 

Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế 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;  

Sau khi xem xét Tờ trình, hồ sơ nâng lương năm 2021 của các cơ quan, đơn vị và 

Biên bản họp Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn thành phố ngày 21/12/2021, 

UBND thành phố Thông báo kết quả nâng bậc lương trước thời hạn do 

lập thành tích xuất sắc trong năm 2021 đối với công chức, viên chức và cán bộ 

công chức cấp xã như sau: 

1. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, công chức cấp xã (trong biên 

chế trả lương, tính tại thời điểm họp xét): 1.381 người. 

Trong đó:  Cán bộ, công chức: 85 người  

                  Cán bộ, viên chức: 1.131 người  

         Cán bộ, công chức cấp xã: 165 người. 

2. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, công chức cấp xã đề nghị xét, 

nâng bậc lương trước thời hạn: 115 người. 

3. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, công chức cấp xã đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn: 
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 Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ: 115 người. Trong đó: 

                                       + Cơ quan, tổ chức hành chính: 09 

                                       + Đơn vị sự nghiệp công lập:     90 

                                       + UBND các phường, xã:           16 

(Có danh sách kèm theo) 

4. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, công chức cấp xã không đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn: Không.  

5. Tổng số tiền lương tăng thêm trong năm: 717.674.000 đồng. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã thực 

hiện niêm yết công khai tại trụ sở làm việc trong thời hạn 15 ngày, nếu không có ý 

kiến phản hồi, UBND thành phố thực hiện nâng lương trước thời hạn theo quy định 

của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các TV HĐNBL(QĐ 4285/QĐ-UBND ngày 

21/11/2019); 

- Phòng NVTP (3b); 

- Các cơ quan, đơn vị (niêm yết); 

- UBND các phường, xã (niêm yết); 

- Trang TTĐT TPLS; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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