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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

            Kỳ Thư, ngày 01 tháng 3  năm 2023 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị nâng lương trước thời hạn cho đồng chí  

Nguyễn Xuân Thắng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Kỳ Thư 

                                      

 Kính gửi:  

   - UBND huyện Kỳ Anh; 

   -  Phòng nội vụ Huyện Kỳ Anh. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức 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 54/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn do lập thành 

tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh. 

Căn cứ vào Quyết định số 7393/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh tặng cho Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, đạt nhiều 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và Quyết định số 

7036/QĐ-UBND ngày  27 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Huyện Kỳ 

Anh công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Phó 

bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kỳ Thư. 

Sau khi xem xét các văn bản, hướng dẫn của các cấp và thành tích đã đạt 

được của cá nhân. Hội đồng nâng lương xã đã họp và nhất trí đ/c Nguyễn Xuân 

Thắng; Phó Bí thư, thường trực Đảng ủy xã làm hồ sơ nâng lương trước thời hạn 

gửi phòng nội vụ Huyện, UBND Huyện xem xét. 

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

xem xét nâng lương trước thời hạn cho cán bộ công chức có tên trên. (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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XÃ KỲ THƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN 

Họp hội đồng nâng lương đề nghị nâng lương trước thời hạn cho Đ/c Nguyễn 

Xuân Thắng, Phó Bí thư, thường trực Đảng ủy xã Kỳ Thư 

 

Hôm nay, vào lúc 14giờ, ngày 01 tháng 03 năm 2023, tại Hội trường UBND 

xã Kỳ Thư. Hội đồng nâng lương đã tiến hành họp xét  nâng lương trước thời hạn 

cho cán bộ công chức cấp xã năm 2023 

* Thành phần  

1. Đ/c Phan Văn Thiền; Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch hội đồng nâng lương 

2. Đ/c Nguyễn Duy Thành; Phó CT UBND xã; Phó Chủ tịch HĐ nâng lương 

3. Đ/c Võ Thị Sáu; Chủ tịch MTTQ xã                - Thành viên 

4. Đ/c Nguyễn Ngọc Mưu; Chỉ huy trưởng QS xã        - Thành viên 

5. Đ/c Nguyễn Mạnh Hoàng, Trưởng công an xã        - Thành viên 

6. Đ/c Võ Xuân Cầu; Công chức Tư pháp - HT xã                          - Thành viên 

7. Đ/c Trần Thị Hằng; Công chức Tài chính - Kế toán                    - Thành viên 

8. Đ/c Lê Thị Hương;Công chức Văn phòng - Thống kê                 - Thành viên 

 Kính mời: Đ/c Trần Đình Tư, Bí Thư Đảng ủy và Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, 

phó Bí Thư Đảng ủy cùng giam gia hội nghị 

* Chủ trì cuộc họp 

- Đ/c Phan Văn Thiền Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch hội đồng 

* Thư ký ghi chép: Đ/c  Lê Thị Hương, Văn phòng - Thống kê xã 
 

* Nội dung cuộc họp 
 

Hội  nghị nghe đ/c Phan Văn Thiền, Chủ tịch hội đồng nâng lương nêu một 

số nội dung, tiêu chuẩn, điều kiện về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, 

công chức được quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 

2013 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; Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất 

sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh. 

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, 

công chức đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và đối chiếu điều 

kiện, tiêu chuẩn để nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã 

theo quy định. Hội đồng nâng lương đã thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân 

Huyện Kỳ Anh xem xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với Đ/c Nguyễn Xuân 

Thắng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Kỳ Thư (có danh sách kèm theo). 



Biên bản này được thành lập 02 bản có giá trị như nhau: Gửi Phòng nội vụ 

huyện 01 bản, UBND xã lưu 01 bản. 

Thông qua cho Hội đồng lương họp chuyển xếp lương cùng nghe và nhất trí 

ký vào biên bản./. 

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày./. 

 

THƯ KÝ 

 

 

 

Lê Thị Hương 

 

 

CHỦ TRÌ 

 

 

 

Phan Văn Thiền 

Chủ tịch hội đồng nâng lương 
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