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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, 

nâng bậc lương trước thời hạn và hưởng chế độ phụ cấp 

thâm niên vượt khung của cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 

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

Thực hiện Công văn số 1317/SNV-CCVC ngày 17/12/2019 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo, thống kê số liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Sở Nội vụ,  

 UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương 

thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và hưởng chế độ phụ cấp thâm 

niên vượt khung của cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, cụ thể như sau:  

 I. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức có mặt đến ngày 31/12/2019 là 

1.248 người, trong đó: Cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính là 82 người; 

công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp là 923 người; cán bộ, công chức cấp 

xã là 243 người. 

 Số cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện nâng bậc lương thường 

xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ, nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, hưởng phụ 

cấp thâm niên vượt khung là 459 người, trong đó: Cán bộ, công chức, trong cơ 

quan hành chính là 23 người; công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp là 348 

người; cán bộ, công chức cấp xã là 88 người. Tổng số tiền lương tăng thêm cả 

năm do nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, hưởng phụ 

cấp thâm niên vượt khung là 1. 064. 520. 000 đồng. Cụ thể như sau: 

 1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện nâng bậc 

lương thường xuyên, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thuộc thẩm 

quyền của cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định: 454 người, tổng số tiền tăng 

thêm: 1. 057. 086 .000 đồng. 
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 - Nâng bậc lương thường xuyên: 351 người; trong đó: cán bộ, công chức 

hành chính 14 người; công chức, viên chức sự nghiệp 263 người; cán bộ, công 

chức cấp xã 74 người. Tổng số tiền tăng thêm: 829. 308. 000 đồng. 

 - Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ: 70 người; trong đó: cán bộ, công chức hành chính 04 người; công 

chức, viên chức sự nghiệp 53 người; cán bộ, công chức cấp xã 14 người. Tổng số 

tiền tăng thêm: 220. 980 000 đồng. 

 - Nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu: không. 

 - Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: 37 người; trong đó: cán bộ, công 

chức hành chính 01 người; công chức, viên chức sự nghiệp 36 người. Tổng số 

tiền tăng thêm: 12.693.000 đồng. 

 2. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của cấp trên xem 

xét quyết định: 05 người.  

 Nâng mức hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung: 04 người (Phó 

Chủ tịch UBND huyện; Phó Chủ tịch HĐND huyện), Nâng bậc lương trước thời 

hạn là 01 người (Chủ tịch UBND huyện). Tổng số tiền tăng thêm: 7. 432. 000 

đồng. 

 II. Đăng ký nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 

 1. Các phòng chuyên môn 

- Tổng biên chế có mặt: 82 người. 

- Đăng ký nâng lương trước thời hạn năm 2020: 9 chỉ tiêu.  

 2. Các đơn vị sự nghiệp 

- Tổng biên chế có mặt: 923 người. 

- Đăng ký nâng lương trước thời hạn năm 2020: 85 chỉ tiêu.  

3. UBND xã, thị trấn 

- Tổng biên chế có mặt tính đến 31/12/2019: 243 người. 

- Đăng ký nâng lương trước thời hạn năm 2020: 24 chỉ tiêu. 

(Cụ thể có các biểu 01, 02, 04, 05, 06 kèm theo báo cáo này) 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương thường 

xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt 

khung của cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của UBND huyện Đình Lập./. 
 

 
Nơi nhận:                                                              
- Sở Nội vụ (b/c);                                                                          

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice);                                                                                

- Phòng Nội vụ;                                                                           

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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