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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ,  

công chức xã, Quý III năm 2022 
    

    Căn cứ nghị định 121/2003/ NĐ-CP và nghị định 92/ 2009/ NĐ-CP của chính 

phủ và các văn bản hướng dẫn về chế độ chính sách cán bộ xã, Phường, Thị trấn. 

 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 bô, công chức, viên chức và người lao động. 

       Căn cứ hướng dẫn của Phòng Nội Vụ Huyện Kỳ Anh về việc xét nâng lương 

cho cán bộ công chức, viờn chức xã hàng năm. 

     Hội đồng xét nâng lương xã Kỳ Phong đã họp  ngày 08 tháng 08  năm 2022  

đẫ xét nâng lương cho cán bộ công chức xã quý III năm 2022. 

Sau khi xem xét đơn xin nâng lương của đồng chí:  

1. Đồng chí Nguyễn Hải Thành – Phó Chủ tịch HDND xã 

Mức lương hiện hưởng: Bậc 2   Hệ số 2,67  Mã ngạch: 01.003 

Phụ cấp chức vụ: 0,2 

Thời gian nâng lương lần sau kể từ ngày: 01/7/2019 

                                            ( có hồ sơ kèm theo) 

 Xét quá trình công tác các đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 

không vi phạm tư cách đạo đức. 

 Vậy Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Phong làm tờ trình kính đề nghị Uỷ ban nhân 

dân huyện Kỳ Anh, Phòng Nội vụ huyện xem xét, quyết định nâng lương thường 

xuyên và nâng lương cho đồng chí có tên trên./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện Kỳ Anh; 

- Phòng Nội vụ 

- Lưu VP. 
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