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     SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY 

 

Số: 12/HD-THPTBTM  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Trà My, ngày 09  tháng 12  năm 2021 

 

HƯỚNG DẪN 

Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,  viên chức và người lao động 

lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 
 

  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 trước thời hạn đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ nội vụ về 

việc sử 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 CB,CC,VC,NLĐ; 

Căn cứ quy định về việc nâng 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 Ban hành theo Quyết định số 1659/QĐ-SGDĐT ngày 18/12/2017 Sở GDĐT 

tỉnh Quảng Nam. 

Trường THPT Bắc Trà My hướng dẫn làm điều kiện và hồ sơ nâng bậc 

lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức và người lao động như sau: 

I.Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn xét nâng lương trước thời hạn 

1. Đối tượng áp dụng   

Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế xếp lương theo bảng lương 

chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên (có hệ số lương) và được trả lương trong 

ngân sách của nhà trường lập được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

được các cấp có thẩm quyền công nhận (bằng văn bản) đang làm việc tại trường 

THPT Bắc Trà My. 

2. Điều kiện áp dụng. 

-Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng không có sai phạm phải xử lý 

các hình thức kỷ luật theo quy định; cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức chấp 

hành tốt các nhiệm vụ được giao, có uy tín trước cán bộ công chức, viên chức và 

học sinh; được công nhận một trong các hình thức khen thưởng theo Luật Thi 

đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

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

hoặc trong chức danh và còn thiếu từ 12 tháng trở xuống (tính đến hết 
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31/12/2021) để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc 

lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định. 

3. Chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn. 

Chỉ tiêu cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn 

do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 

10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế trả lương trong ngân 

sách của nhà trường (danh sách trả lương của nhà trường được xác định theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế, không tính nhân viên hợp đồng 

68 vào trong danh tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tính 

tỷ lệ 10% xét nâng bậc lương trước thời hạn). 

4. Tiêu chuẩn, cấp độ xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành 

tích xuất sắc: 

a.Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định nếu 

đạt được các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng sau: 

- Huân chương các loại các hạng; 

- Được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, nhà 

giáo ưu tú; 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 

- Danh hiệu thi đua (Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh); 

-Được 2 Bằng khen của cấp Bộ, Ngành, Tỉnh, Đoàn thể Trung ương. 

Trong đó có ít nhất 01 Bằng khen của UBND tỉnh hoặc 01 Bằng khen của Bộ 

GD&ĐT.   

b. Nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng so với thời gian quy định nếu 

đạt được một trong các cấp độ thành tích sau:  

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung 

ương. 

- Hai năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

c. Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng so với thời gian quy định nếu 

đạt được danh hiệu thi đua sau:  

- Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 01 năm đồng thời được tặng 

Giấy khen do có thành tích trong trực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan đơn vị, 

địa phương. 

Lưu ý: -Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn 

do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng gạch hoặc cùng 

chức danh. 

- Thành tích để 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 
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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 đối với các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo 

từ Trung cấp trở xuống. 

- Riêng đối với các 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 (6 năm và 4 năm) không được tính để nâng bậc 

lương trước thời hạn cho lần sau. 

- Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao 

nhất của CB-CC-VC và người lao động đạt được. Nếu thành tích cao nhất bằng 

nhau thì xét đến thành tích khác. 

II.Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn 

1. Đơn đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn; 

2. Bản sao quyết định hoặc giấy công nhận hình thức khen thưởng, danh 

hiệu thi đua; 

3. Bản sao quyết định lương hiện hưởng. 

(poto công chứng 03 bộ ) 

Hạn nộp hồ sơ:  ngày 11 tháng 12 năm 2021 

III.Thành phần họp xét và thời gian họp xét 

-Thành phần gồm: Ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán, thư ký 

HĐ, Bí thư Đoàn trường, Trưởng ban TTND và các đồng chí tổ trưởng có giáo 

viên đề nghị xét nâng lương trước thời hạn (Nếu tổ trưởng có trong danh sách đề 

nghị thì không mời). 

-Thời gian họp xét: 14h30 ngày 13 tháng 12 năm 2021 

-Thời hạn hoàn thiện hồ sơ gởi về Sở 15 tháng 12 năm 2021. 

Trên đây là hướng dẫn làm điều kiện và hồ sơ làm hồ sơ nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trường 

THPT Bắc Trà My năm 2021 đề nghị thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên khẩn 

trương thực hiện, trong quá trình thực hiện có nội dung nào chưa rõ trao đổi 

thêm với Hiệu trưởng để được hướng dẫn thêm./. 

 
Nơi nhận:       

-VP-TCCB Sở GDĐT (để b/c); 

- CB_GV_NV (gởi qua ooffice, để thực hiện) 

-Lưu: VT. 

-Lưu HS KĐCL [H7-1.2-02] 

      HIỆU TRƯỞNG 

 

  


