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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯ 

 

    Số:     /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Kỳ Thư, ngày 22 tháng 11 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị nâng lương cho cán bộ, công chức quý 4 năm 2022 

 

Căn cứ Luật  chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị Định 92/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chỉnh phủ về chức 

danh, số lượng, một số chế độ, chính sác đối với cán bộ, công chức phường, thị 

trấn; và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2005 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 

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và 

cán bộ, công chức, viên chức. 

Sau khi xem quá trình công tác trong những năm qua của đồng chí 

Nguyễn Duy Thành, Phó chủ tịch UBND xã đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên. Căn cứ vào biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng xã thì  đồng chí 

Nguyễn Duy Thành đủ điều kiện nâng lương theo quy định. 

Vậy UBND xã lập tờ trình kính đề nghị UBND huyện, Phòng Nội vụ 

huyện xem xét nâng lương cho đồng chí Nguyễn Duy Thành, Phó chủ tịch 

UBND xã  (kèm theo biên bản họp hội đồng nâng lương xã và danh sách trích 

ngang) 

 
    Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ huyện Kỳ Anh; 

- UBND Huyện Kỳ Anh; 

- Lưu:VT; 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Văn Thiền 
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