UBND TtNH DONG THAP
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S6: o1/4 /QD-STC

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Lp — Tr do — Hnh phüc
Dng Tháp, ngày

tháng 11 nám 2015

QUYET DNH
Vê vic Quy djnh v nâng bc lwxng truâc thi hn
dôi vâi cong chirc, viên chirc Sâ Tài chInh
GIAM DOC SO TAI CHINH
Cn cx Ngh djnh 204/20041ND-CP ngày 14/12/2004 cüa Chinh phü v ch
d tiên lining dôi vOi can b, cong chirc, viên chrc và lic li.rcmg vU trang;
Can ci.r Thông tu s 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 cüa B NOi vi
huàng dan th%rc hin chê dt nâng bc 1uong thi.rông xuyên va nâng b.c luong
truOc th?yi hn dôi vài can bQ, cong chirc, viên chirc và ngui lao dng;
Can cü Quyt djnh s 39/2014/QD-UBND ngày 31/12/2014 cña
UBND tinh Dông Tháp ban hành Quy djnh phân cap quãn 1 to chüc b
may và can b, cong chüc, viên chirc trong co quan hành chInh, don vj sir
nghip các Hi, doanh nghip do Nhà nwc lam chü sà hUu thuc U' ban
nhân dan tinh Dông Tháp;
Can ci.'r Quy& dnh s: 817/QD-UBND-HC ngày 16/7/2009 cüa U' ban
nhân dan tinh Dông Tháp ye vic ban hânh Quy djnh ye chirc näng, nhim v1i,
quyên hn và Co CâU tO chirc cüa Sâ Tài chInh tinh Dông Thap;
Theo d nghj cUa Chánh Van phông S,
QUYET D!NH
Diu 1. Nay ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh v nâng bc
lining trithc thôi han doi vó'i cong chüc, vien chirc S& Tâi chInh 1.p thành tIch
xuât sac trong thirc hin nhim vii duçc giao.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hãnh k t1r ngày Ic vã thay th
Quyet dnh so: 312/QSD-STC ngây 09/12/2013.
Diêu 3. Chánh Van phông Sâ, TruOng các PhOng và Giãrn dc Trung tam
Djch vii Tài chInh thuc S chju trách nhim thrc hin Quyêt djnh nay.!.
Noi nhân:
-Nhix diu 3;
-UBND tinh (b/c);
-Sty Ni vii (b/c);
-Liru: VT.

NgO Hang Chiu

QUY D!NH
yE VIC NANG BAC LUONG TRUOC THI HAN DOI VOl
CAN BQ, CONG CHLC, VIEN CH1C LiP THANH T!CH
xuAT SAC TRONG THIIC HIN NHIM V1J
(Ban hành kern theo Quylt djnh s6:,W/QD-STC ngày /Z /11/2015
cia Giárn d6c SÔ Tài c/u'nlz)
Chirong 1
NHUNG QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Thirc hin Nghj djnh s 204/2004/ND-CP ngày 14/12/2004 cUa
Chmnh phU ye ché dO tiên luang dôi vâi can bO, cong chüc, viên chirc và hrc hxcng
vi trang; Thông tu sO 08/201 3/TT-BNV ngày 31/7/2013 cüa BO NOi vv hLrâng
d.n thi:rc hin chê dO nâng bc h.rcing thu?nig xuyen vâ nâng bc luang tru'óc thi
h?n dOi vi cOng chüc, viên chirc và nglxi lao dng; S Tài chInh ban hành Quy
djnh nâng bc luang truâc thai h?n dôi vói Cong chüc, viên chirc 1p thành tIch
xuât sac trong thi,rc hin nhim vi:!, nhäm dng viên, khIch ! Cong chrc, viên chrc
thi dua lao dng sang to, có sang kién cãi tiên lé lOi lam vic, có hiu qua, phãn
dâu hoàn thành nhim vi:i duac giao, gop phân thi:rc hin thang lqi nhim vi:i chInh
trj cüa Ca quan.
Diu 2. Di tlxcmg, tiêu chun, di&u kin ap dvng:
1. Doi tirçrng:
a) Cong chCrc, viên chüc di.rçic xp lirang theo bang krang do Nhâ nuc quy
djnh thuOc chi tiêu biên chê duçic ngân sách Nhà nuàc cap kinh phi.
b) Nhthig ngu&i lam vic theo ch d hcip dng lao dng xp krorng theo
bang li.rcing do Nhà nu9c quy djnh trong ca quan nhà nuâc, dan vj si:r nghip cOng
1p theo quy djnh hin hânh cUa pháp luat.
c) Các di tuçmghçrp dng theo vi:i vic thi,rc hin chi trá Iuong theo thoa
thun thi khong thuOc dôi ttrclng áp ding quy djnh nay.
2. Tiêu chun, diu kin:
a) Cong chic, vién chirc quy djnh ti dim a, b khoãn 1 diu nay, 1p thành
tIch xuât sac trong thirc hin nhim vi:! tai thi diem gi bc lirang, khong có sai
lam khuyêt diem phãi xcr l' bang các hinh thirc k' luat và ducic khen thuâng, tOn
vinh, dánh giá t?i thii diem giU b@c li.rang bang các hInh thirc sau:
- Huân chuang các loai;
- Anh hung lao dng;
- Bang khen các lo?i;
- Chin si thi dua toán quc, Chin si thi dua Tinh, Chin si thi dua cip ci
sâ, Lao dng Tiên tiên.
- Co sang kin, cãi tin l li lam viêc mang li hiu qua và dtrac cong nhân
tr cap ca s& tth len.

b) Chua xp bc luang cui cüng trong ngach và tinh den 31 tháng 12 cUa
näm xét nâng bc luang tnràc thi han cOn thiu tir 12 tháng tr xuông dê du'Qc
nâng bc krang thithng xuyen thi &rc xét nâng mt bc luang truóc thO han lOi
da là 12 tháng so vOi thôi gian nâng bâc luang thu6ng xuyën theo quy djnh.
c) T l cong chtc, viên chirc duçc nâng bc lucing truOc th?i han do IIp
thành tIch xuât sAc trong thrc hin nhim vii trong mt nAm không qua 10% tOng
so cOng chüc, vién chfrc trong danh sách trà hxang cUa ca quan, dan v.
d) S IAn duçc nâng bc krang truàc th&i han dolp thành tIch xuAt sAc
trong thirc hin nhim vii: Không thrc hin hai lan lien tiêp nang b.c hrnng truOc
thai han do 1p thành tich xuât sAc trong thirc hin nhini vi trong cüng ngach
hoc cUng chirc danh.
Chuong 2
NHITYNG QUY D!NH CIJ THE
Diu 3. Thành tich d xét nâng luang truàc thai han là thành tIch xuAt sAc
trong thirc hin nhim vii cüa cong chc, viên chirc duc tinh trong thai gian giCi
bac hang hin huàng dê lam cAn ci xét nâng bc hang truàc thai han nhu sail:
1. Ap dyng th&i gian nâng bc lirong tru'Oc th&i han 12 tháng di vth
cong chirc, viên chrc có thành tich khen thu?ing du?c ch9n mt trong các hinh
thrc:
- Huân chuang các '°a;
- BAng khen ThU tuàng ChInh phU;
- Anh hung lao dng;
- Chin si thi dua toàn quc;
- Chin si thi dua cAp tinh;
- 03 nAm lien tyc Lao dng tiên tin và duqc tng BAng khen cAp tinh. DO
Tài chInh;
- 03 nAm lien tyc Lao dng tiên tin và dat It nhAt mt lAn Chin si thi dua
ca sâ;
- 03 nAm lien titc Lao dng tiên tin và dat hai lAn dugc cOng nhn sang
kiên cap ca sâ.
2. Ap dyng thOi gian nâng bc Iwrng trtrrc thôi han 09 thãng:
- 03 nAm lien t1,c Lao dng tién tin và duc tang It thAt 01 GiAy khen cia
chInh quyên, Dãng, doàn the.
- 03 nAm lien tyc Lao dng tiên tiên và dat It nhAt mt IAn duc cong nhiii
sang kiên cAp ca s&.
3. Ap dyng thM gian nãng bc lwrng trLr&c thii han 06 tháng:
03 nAm lien tiic Lao dng tiên tin.
Diu 4. Cong chi'rc, viên chrc dA cO thông báo nghi hixu, hoàn thành nhkm
vv dixçic giao, không bj k9 lut mt trong cAc hinh thirc khien trách, cánh Cáo.
giáng chirc, cách chirc, chua xêp bc hang cuOi cUng trong ngch va kë ur ngáy

có thông báo nghi hi.ru dn ngãy nghi huu con thiu ti'r 12 tháng trâ xung d nâng
hnmg thuing xuyen theo quy dinh thI dtrçc nâng 1 bc lucrng truâc thii han tôi
da không qua 12 tháng.
Diu 5. Trmnh tir thñ tuc tin hãnh xét nâng lucing trixàc han ducc thirc hin
tai Thông tu so 08/2013/IT-BNV ngây 31 tháng 7 näm 2013 cüa BO Ni vi. Vic
bmnh xét cong chtc, vin chirc dixçc nng bc 1trng tnthc thi han do 1p thành
tIch xuât sac trong thire hiên nhiêm vi phái dam bâo nguyen the:
1.1Mm bão tInh cong bang, dan chü, cOng khai va doàn két.
2. Thrc hien dung các diu kién, tiêu chun ducic quy djnh tai Diu 3 ci.ia
quy djnh nay.
3. Mi thành tIch chi duçic tInh 1 1n d xét nâng bac lucmg tru'Oc thai han.
Thành tIch d xët nâng bc 1ung truàc th&i han duc xác djnh theo thi
diem ban hành 9uyêt djnh cOng nhan thành tich dat duc trong khoãn thai gian 6
nam gân nhât dôi vài các ngch va chüc danh có yêu câu trInh d dâo tao tr cao
däng trà len và 4 näm gân nhât dôi viii các ngch và các chixc danh có yêu cau
trInh d dào t?o tr trung cap tro xuOng tInh den ngày 31 tháng 12 cüa nãm xét
nâng bc hrcing truác thii han.
4. Xét hét din cp d có thành tInh nâng bc hrnng trurc thai han 12 tháng
mói xét den din có cap d thành tIch thrc nâng hrng truàc han 09 tháng và 06
thãng.
5. Nu cO nhiu cong chirc, viên chüc ngang nhau v cp dO thành tIch theo
quy djnh cüa thi dua - [then thuâng thI thu tr u'u tiên dê dê ngh và xem xét quyêt
djnh nhu sau:
- Cong chi.'rc, viên ch(rc chun bj nghi hi.ru (dn tui nghi huu hoc xin nghi
huu trix6c tuôi theo quy djnh).
- Cong chüc, vién chirc có mirc lucing a bc krang áp cui cüa ngach
lixong.
- Tru?ing hcp cá nhiu cong chic, viên chrc có bc h.rcmg áp cui cüa
ngch hxcing thI xét uu tiên cho cong chirc, viên chrc duçic can cr vão thânh tIch
cao nhât dat duçic cUa cong chtrc, viên chirc; nêu thành tIch cao nhât bang nhau thI
xét den các thành tIch lien kê tnxac do.
- Cong chcrc, viên chüc chua duqc xét nâng lwing truàc han lAn nâo, mc
dü dü tiêu chuân nhung s khOng duqc xét khi HOi dong lucing dã xét dü so h.rçing
theo tiêu chuân và tInh theo thi tir uu tiên nhu dã nëu trên.
- Trumg hçp ngây k' quyt djnh nâng 1ucng tr.rac han sau thOi dim ducic
tInh huông bc lucmg rnOi thi cOng chi'rc, vien chi'rc duçic truy linh tiên lung và
truy nOp bão hiem xa hi phãn chênh loch tiên lucmg tang them giQa bc mai so
vai bc luong eli.
Chtrtmg 3
TO CHUC THU'C HIN
Diu 6. Trách nhim thi hânh
1. Các phOng chfrc näng

- GiUa tháng 10, Vn phông Sâ tng hqp danh sách cong chirc, viên chtrc
dü diêu kin nâng luong truOc han theo thr tr thii gian gâi các phàng va Trung
tam. Can cr vào danh sách cac phàng va Trung tam h9p xem xét và dê xuât dôi
tircYng cii the, gui ye Van phOng Sâ thng hcrp vâo cuôi tháng 11.
Can cr vão kt qua xét khen thu&ng cüa näm di.rçrc xét nâng lucmg truOc
han, Van phông Sr to chi'rc 1y kin cüa Hi dông itrong vá sau khi lay kiên
Van phàng së trInh truâc cuc hp xét nãng hwng trtthc han theo quy djnh.
2. Van phôngS&
- Tp hçp danh sách dr kin nâng bc krang truOc thii han toàn ccr quan.
- Báo cáo Giám d6c Si nhUng vuóng mac, kin nghj khi có phát sinh, tnràc
khi to chtrc h9p xét nâng hrcrng tnrâc han.
- TrInh Lânh do Sâ th chirc cuc hçp xét nâng lirong trithc han (thành
phân dir hçp gôm: Lanh dao Sâ, Dáng üy và Ban Chap hành cong doàn).
- Hoãn chinh h so nâng lucng tru1c han theo quy djnh hin hành.
- Thông báo cong khai danh sách nhng ngt.râi duçrc xét nâng bc lircing
trixâc thai han trong cci quan.
ChucingIV
DIEU KHOAN THI HANH
Biu 7. Quy dlnh nay duçrc cong khai trong toãn cci quan d lam can cr xét
nâng bc krong truâc thi han dôi vâi cong chirc, viên chirc 1p thành tIch xuât
sac trong thirc hin nhim vi.
Chánh Van phOng Sâ phi hcip vài Chü tjch Cong doàn cci so ph bin và
tO chxc thiic hin Quy djnh cho cong chcrc, viên chi'rc trong cci quan và Quy djnh
nay phãi dirçic cong khai trong cci quan.
Ban Thanh tra nhân dan có trách nhiem giám sat vic t cht'xc thirc hin
Quy djnh nay trong cci quan.
Diu 8. Quy dlnh nay có hiu hrc t1r ngày k.
Trong qua trInh thirc hin, nu có gi cn b sung, sia di, d nghj phán ánh
ye Van phàng dê tOng hçip trInh Lanh do SO xem xét, quyét djnh./.

Ngô 11ng ChiU

