ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ LỘC

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Phú Lộc, ngày 20tháng 4 năm 2016

Số:06 /2016/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Điều 5 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn ban hành
kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016
của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11
năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 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;
Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng
và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định về quản lý tổ
chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi Điều 5 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện
nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02
năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc như sau:
“Điều 5. Cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và
thời gian nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng
1. Thực hiện chế độ nâng bậc lương trước 12 tháng đối với cán bộ, công
chức, viên chức đạt được một trong những thành tích sau:
a) Huân chương Sao Vàng;
b) Huân chương Hồ Chí Minh;
c) Danh hiệu Anh hùng Lao động;

d) Huân chương Độc lập;
đ) Huân chương Lao động;
e) Danh hiệu Nhà Giáo Nhân dân, Nhà Giáo ưu tú;
g) Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc;
h) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
i) Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;
k) Bằng khen cấp tỉnh, bộ, ngành;
l) Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 03 năm liên tục.
2. Thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với cán bộ,
công chức, viên chức đạt được thành tích danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 02
năm liên tục.
3. Thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với cán bộ, công
chức, viên chức đạt được thành tích danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 01 năm.”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,
thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp tỉnh;
- Công báo tỉnh Thừa Thiên Huế;
- TV Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT & các PCT UBND huyện;
- Các thành viên Hội đồng lương huyện;
- VP: LĐ & CV;
- Lưu: VT, NV.
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