
 

 

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 

                   
 

Về việc thực hiện nâng lương  

    trước thời hạn năm 2020 

            

     

                  Kính gửi: 

- Các Phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện;  

- Các Trường học công lập thuộc huyện; 

     - Các Hội: Đông y, Chữ thập đỏ; 

        - UBND các xã, thị trấn. 
   

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

việc 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; 

Thực hiện Công văn số 600/SNV-CCVC ngày 15/7/2014 của Sở Nội vụ về 

việc thực hiện nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND huyện 

về việc ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, 

viên chức.  

Để việc nâng bậc lương trước thời hạn của các cơ quan, đơn vị đảm bảo 

đúng quy định, UBND huyện yêu cầu các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 

UBND các xã, thị trấn; các trường học công lập trên địa bàn huyện khẩn trương 

hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 gửi về UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 25/11/2020 để tổng hợp. 

Riêng sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo 

chỉ đạo các trường trực thuộc tổ chức triển khai hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị nâng bậc 

lương trước thời hạn của ngành Giáo dục và báo cáo UBND huyện (qua Phòng 

Nội vụ) trước ngày 25/11/2020. 

UBND huyện yêu cầu các Phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

   

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ (02 bản);  

- Phòng GD&ĐT (03 bản); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
                                                                           


		2020-11-11T10:42:09+0700


		2020-11-11T14:06:35+0700


		2020-11-11T14:06:35+0700


		2020-11-11T14:06:35+0700


		2020-11-11T14:06:35+0700




