
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-NV Cao Lộc, ngày        tháng       năm 2020 
 

V/v Chuyển ngạch, xếp lương đối 

với cán bộ, công chức cấp xã 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Ngày 22/4/2020 UBND huyện đã ban hành Công văn số 856/UBND-NV Về 

việc thực hiện triển khai thực hiện một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công 

chức cấp xã. 

Đến nay UBND huyện mới nhận được hồ sơ của 07 xã, thị trấn gồm: Thanh 

Lòa, Phú Xá, Hòa Cư, Cao Lâu, Xuân Long, Hồng Phong và thị trấn Cao Lộc. 

Tuy nhiên, qua tổng hợp hồ sơ của các xã, thị trấn chưa đảm bảo theo quy 

định. Để đảm bảo việc chuyển ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã 

đúng quy đinh, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai một số nội 

dung sau: 

1. Đối với các xã, thị trấn đã gửi hồ sơ chuyển ngạch, xếp lương 

Phô tô các quyết định lương gần nhất của cán bộ, công chức cấp xã gửi kèm 

biểu đề nghị xếp lương để đối chiếu thời gian nâng bậc lương lần sau. 

2. Đối với các xã, thị trấn chưa gửi hồ sơ chuyển ngạch, xếp lương 

Tiếp tục triển khai nghiêm túc nội dung Công văn số 856/UBND-NV ngày 

22/4/2020 UBND huyện. Lưu ý gửi kèm Tờ trình đề nghị chuyển ngạch xếp lương 

bản phô các quyết định lương gần nhất của cán bộ, công chức cấp xã để đối chiếu 

theo quy định. 

Hồ sơ, Tờ trình đề nghị bổ nhiệm ngạch, xếp lương của các xã, thị trấn gửi về 

UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 25/8/2020 để tổng hợp. Quá 

thời hạn trên đơn vị nào không hoàn thiện hồ sơ chuyển ngạch, xếp lương thì Chủ 

tịch UBND xã, thị trấn đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về công 

tác chỉ đạo điều hành. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện 

theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ; TC-KH (03 bản); 

- Đảng ủy các xã, thị trấn (P/hợp); 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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