
 

            
 

THÔNG BÁO 
Về việc kết quả xem xét nâng bậc lương thường xuyên,  

trước thời hạn năm 2023 

   
 

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 03/2021/TT-BNV ngày 01/7/2021 về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc 

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

vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Công văn số 

473/UBND-NC ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về việc thống nhất cấp độ thành 

tích và thời gian thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; Quyết định số 24/QĐ-SKHĐT ngày 

17/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc nâng lương trước thời hạn do lập 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức thuộc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 1613/SNV-CCVC ngày 

24/11/2022 về việc thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động; Thông báo số 367/TB-SKHĐT ngày 05/12/2022 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo rà soát danh sách công chức, viên chức dự 

kiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc thường xuyên, lương trước thời hạn 

năm 2023. 

Hội đồng nâng lương của Sở đã họp và rà soát danh sách nâng bậc lương 

thường xuyên, trước thời hạn đối với công chức, viên chức tại Sở Kế hoạch và 

Đầu tư năm 2023 như sau: 

- Đối với công chức tại các phòng thuộc Sở: Hội đồng nâng bậc lương 

thống nhất với các nội dung xét nâng lương trước thời hạn, như sau: Nâng lương 

thường xuyên cho 11 người và Nâng bậc lương trước thời hạn cho 03 người. 

- Đối với viên chức tại Trung tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư: Hội đồng nâng bậc lương thống nhất với các nội dung xét nâng lương 

trước thời hạn, như sau: Nâng lương thường xuyên cho 02 người và nâng bậc 

lương trước thời hạn cho 01 người. 

(Chi tiết Biên bản họp và Danh sách phụ lục I, II kèm theo) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả họp xét nâng bậc lương năm 

2023 tới công chức, viên chức để biết. Đề nghị công chức, viên chức được nâng 

lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn trong năm 2023 tự rà soát lại 

thông tin (hệ số, bậc, thời điểm nâng bậc lương, thành tích đạt được…) của mình 
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để đảm bảo chính xác và cho ý kiến về kết quả xem xét của Hội đồng nâng bậc 

lương. 

Kể từ ngày thông báo này đến hết ngày 27/12/2022, cán bộ, công chức, 

viên chức nếu có ý kiến phản hồi, xin gửi về Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo 

Giám đốc Sở xem xét quyết định và nếu không có ý kiến gì coi như là đồng ý./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Các phòng CM và TTXTĐT; 

- Lưu: VT, KT, VP. 
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