
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 903 /UBND-NV 

V/v đề nghị nâng mức hưởng 

chế độ phụ cấp thâm niên vượt 

khung đối với cán bộ thuộc 

thẩm quyền cấp trên quản lý. 

Đình Lập, ngày 21 tháng  8  năm 2019 

 
Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 

 
 Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công 

chức, viên chức;  

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

tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động; 

 Sau khi tổng hợp hồ sơ, đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện chế 

độ phụ cấp thâm niên vượt khung, UBND huyện Đình Lập đề nghị Sở Nội vụ 

tổng hợp, xét nâng mức hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2019 

đối với 01 trường hợp (thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý), cụ thể như sau: 

Bà Tô Thị Hiến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập, ngạch 

Chuyên viên, mã số ngạch 01.003, bậc 9/9, hệ số lương 4,98 và 11% phụ cấp 

thâm niên vượt khung được hưởng 12% phụ cấp thâm niên vượt khung kể từ 

ngày 01/9/2019. Thời điểm tính để nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt 

khung lần sau từ ngày 01/9/2019. 

(Cụ thể có hồ sơ và danh sách kèm theo) 

UBND huyện Đình Lập trân trọng đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp, trình cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt 

khung đối với bà Tô Thị Hiến theo quy định./. 

       

Nơi nhận:                                                                        CHỦ TỊCH                                                  
- Như trên;                                                                       
- CT, các PCT UBND huyện (eOffice);   

- Phòng Nội vụ;                                                                    

- Lưu: VT.  

 

                                                                                  

                                                                                      Lê Văn Thắng 
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