
ỦY BAN NHÃN DÂN QUẬN 12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: S2 /2013/QĐ-ƯBND Quận 12, ngày c£Ẳ tháng 10 năm 2013 

^ QUYÉT ĐỊNH 
về việc ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối vói cán bộ, 

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

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 

11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 204/2004/N&-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 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định sổ 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 
9 năm 2009; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 và Nghị định 
số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và 
nâng bậc lương trước thời hạn đối vói cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 298/TTr-NV ngày 10 
tháng 10 năm 201*3, Ễ . ' 

QƯYỂT ĐỊNH: 
Điều 1. Nay ban hành kèm Quyết định này Quy định về nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong 
thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2008 của ủy ban nhân dân 
Quận 12 về việc ban hành Quy định về nãng bậc lương trươc thời hạn đối với cán 
bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân quận, Trưởng phỏng Nội vụ, 
Thủ trưởng đơn vị eó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./!" 
Nơi nhện: : DÂN 
-Như Điều 3; 
- Sở Nội vụ; ' 
- Phòng Kiểm ừa văn bản, Sở Tư pháp; 
- Trung tâm công báo thành Dhố; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận; '  ̂
- Các cơ quan chuyên môn quận; 
- Gác đon vị sự nghiệp quận; 
- ủy ban nhân dân 11 phường; Trần Ngoe Hổ 
-Lưu: VT,NV(Hiếu)^^^ ' 
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, QUY ĐỊNH 
Vê nâng bậc lương trước thời han đối với cán bộ, công chửc, viên chửc 

lập thành tích xuất sẳc trong thực hiện nhiệm yụ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3? /2013/QĐ- ìlBND ngàyắọi thằng 10 năm 2013 

của Uy ban nhân dân Quận 12) 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Đây là quy định về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán 

bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm 
vụ, nhăm động viên cán bộ, công chức, viên chức thi đua lao động sáng tạo, có 
sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, phấn đấu hoàn thảnh xuất sắc nhiệm vụ được 
giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Điều 2. Đối tượng 
1. Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành phục vụ theo Nghị định số 204/2Ó04/NĐ-CP ngày 14 tháng 
12 năm 2004 của Chính phủ trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước và đơn 
vị sự nghiệp. 

2. Những người làm việc theo chế độ họp đồng quy định tại Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế 
độ họp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính. 

3 . Gán bộ, GÔng chức phượng giữ các chức vụ, chức danh tại Điều 3, 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, chỉnh sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị 
trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; đã được xếp lương 
như công chức hành chính theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hoặc đã được bổ nhiệm ngạch công 
chức hàah chính. 

4. Đối tượng không áp dụng 
a) Gán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật hoặc không hoàn thành, nhiệm vụ 

trong thời gian giữ bậc lương hoặc đang bị đề nghị xem xét kỷ luật theo quy định; 
b) Cán bộ giữ chức danh lãnh đạo thuộc diện hưởng lương theo bảng lương 

chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ; 
c) Cán bộ, công chức, viên chức đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch 

đang giữ hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung; 
d) Cán bộ phường là người đang hưởng chế độ hưu tó hoặc trợ cấp mất sức 

lao động quỵ định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và 
Khoản 1 Đieu 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. 



e) Công chức phường chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy 
định tặi Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị địĩìh số 92/2009/NĐ-CPể 

Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn chung 
1. Cán bộ, công chức, viên chức, những người lao động họp đồng quy định 

tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 của Quy định này lập thành tích xuất sắc 
trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền khen thưởng, tôn vinh, đánh 
giá (quyết định công nhận bằng văn bản). 

2. Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính 
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 so với thời gian nâng bậc lương thường 
xuyên theo quy định. - _ ^ ..... 

3. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thòi 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 danh sách trả lương của cơ quan, đơn 
vị. ' -. . 

Riêng các cơ quan, đơn vị có tổng số cán bộ, công chửc, viên chức trong 
danh sách trả lương từ 10 người trở xuống thì được đề xuất 01 người. 

4. 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 ngạch hoặc cùng chức 
danh. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Điềtì 4. Tiêu chuẩn cụ thể về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 
vụ của cán bộ, công chức, viên chức để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời 
hạn như sau: 

1. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 thâng đối với các ngạch và các chức 
danh có trình độ từ cao đẳng trở lên khi đạt các thành tích sau: 

- Được khen thưởng bằng các hìrủi thức Huân, Huy chương các loại; Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp Bộ; 

- Được phong tặng Anh hùng lao động, được Nhà nước trao tặng danh hiệu 
vinh dự; 

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành; 
- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; 
- Được tặng B ằng khen của ủy ban nhân dân thảnh phố. _____ 
2ẻ Xét nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với các ngạch và các chức 

đanh có trình độ từ cao đăng trở lên và 6 tháng đối với các ngạch và các chức danh 
có trình độ tư trung cấp trở xuống khi đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện 
1. Đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai và đoàn kết. 



2. Thực hiện đúng các điều kiện, tiêu chuẩn được quy định tại Điều 3 của 
Quy định này. Không nhất thiết phải đề nghị cho đủ chỉ tiêu hoặc không nhất thiết 
nằm nào cũng có người được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn. 

3. Mỗi thành tích chỉ được tính một lần để xét nâng bậc lương trước thời hạn. 
.. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời 

diêm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoản 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 gằn nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu 
trình độ đào tạo từ trung cấp trơ xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của nằm xét nâng 
bậc lương trước thời hạnẽ 

4ẵ Nếu có nhiều cán bộ, công chức, viên chức ngang nhau về cấp độ thành 
tích theo quy định pháp luật về thi đua - khen thưởng thì thứ tự ưu tiên để đề nghị 
và xem xét quyết định như sau: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức ngoài thành tích cao nhất được phong tặng, 
tặng thưởng đã xét còn có thành tích khác cũng được phong tặng, tặng thưởng 
(cách phân thứ bậc của hình thức khen thưởng được thực hiện theo Luật Thi đua, 
Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn); 

b) Cán bộ, công chức, viên chức ngoài chuyên môn, nghiệp vụ chuyên trách 
còn kiêm nhiệm công tác đấng, đoàn thể của cơ quan, đơn vị; 

c) Thứ tự ưu tiên về tuổi đời: ưu tiên ngưòi có tuổi đời ít hơn; 
d) Thứ tự ưu tiên về giới tính: ưu tiên người có giới tính nữ; 
đ) Thứ tự ưu tiên theo chức vụ: người không giữ chức vụ, người có hệ số phụ 

cấp chức vụ thấp đến người có phụ cấp chửc vụ cao hơn; 
e) Thứ tự ưu tiên theo loại công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức: ưu tiên loại, hạng thấp đến loại, hạng cao hơn. 
Chương m 

TỎ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 6. Thủ trưởng cơ quan, đơn yị GÓ trách nhiệm phối họp với Chủ tịch 

(hoặc Tổ trưởng) Công đoàn cùng cấp phổ biến Quy định này đến cán bộ, công 
chức, viên chức và Quy định này phải được công khai trong cơ quan, đơn vị. 

Điêu 7. Quy trình thực hiện 
1. Khi có thông báo bằng vắn bản của Phòng Nội vụ, các cơ quan, đơÈL vị tổ 

chức cho tập thể bình chọn những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn; số lượng, tỷ lệ 
phải đúng với quy định tại Khoản 3, Điêu 3 của Quy định này; 

2. Sau khi có kết quả bình chọn của cơ quan, đơn vị; Thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị có văn bản kèm theo: Biên bẳn họp cơ quan, đơn vị; Danh sách cán bộ, công 
chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn; bản sao Quyêt định lương 
hiện hưởng và bản sao vặn bản, giấy chứng minh thành tích (quyết định, bằng khen, 
giấy chứng nhận, ...) gửi về Phòng Nội vụ; 

Kết quả xét chọn của cơ quan, đơn vị phải được thông báo công khai trong 
cơ quan, đơn vị. 



3. Sau khi nhận hồ sơ do các cơ quan, đơn vị gửi, Phòng Nội vụ có trách 
nhiệm: . 

a) Thẩm định trinh Hội đồng lương quận xem xét, quyết định; 
b) Thông báo kết quả xét chọn của Hội đồng lương quận đến các cơ quan, 

đơn vị; 
c) Lập hồ sơ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân quận thực hiện thử tục nầng bậc 

lương trước thời hạn theo thẩm quyền được ủy ban nhân dân thành phố phân cấp 
và hướng dẫn của Sở Nội vụ. 

4. Sau khi có kết quả xét chọn của Hội đồng lương quận, thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị phải thông báo công khai kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn để cán 
bộ, công chức, viên chức biết. > ' 

Điều 8. HộỊUồ^"ĩiĩft^^Ị^d^CM*tịẹKÚý:ban".nMặ"' clâif qụậri thành lập, 
có trách nhiệm xem xét, thẩm 'định, đề xuất những trường họp đủ điều kiện nâng 
bậc lương trước thời hạn theo quy định này và các văn bản quy phạm pháp luật của 
Nhà nước, đảm bảo đúng tỷ lệ để cấp có thẩm quyền quyết định. 

Điều 9. Phòng Nội vụ có trách nhiệm hương dẫn, thông báo việc xét nâng 
bậc lương trước thời hạn hàng năm cho các cơ quan, đon vị; 

Có trách nhiệm rà soát, thẩm định hồ sơ trước khi trình Hội đồng lương quận 
xem xét, đề xuất Chu tịch ủy ban nhân dân quận quyết định theo thẩm quyền. 

Điều 10ễ Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề Cần bổ sung, sửa đổi, đề 
nghị các cơ quan, đơn yị phản ánh ỵề PpMg Nội vụ để tổng hợp trình ủy ban nhân 
dân quận xem xẹt, quyết địnhXl 

NHÂN DÂN 
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Trân Ngọc Hô 
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