
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

        Số:                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 11 năm 2021 
       

QUYẾT ĐỊNH  

Quy định tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ và thời gian nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 đối với  

công chức và người lao động trong cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo  
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 

Căn cứ quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của  UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành Quy định thẩm quyền quản lý cán 

bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/ 7/ 2013 của Bộ Nội vụ về việc 

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 807/QĐ-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn 

năm 2021 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với  

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan  

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và các Hội  

có tính chất đặc thù cấp tỉnh thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, cấp độ về 

lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian nâng bậc lương trước 

thời hạn năm 2021 đối với cán bộ, công chức cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng 

chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quy định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Lưu: VT, TCCB. Nhânmt. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu  
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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

QUY ĐỊNH 

Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

 và thời gian nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 đối với công chức 

trong cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo  

(Ban hành kèm theo  Quyết định số         /QĐ-SGDĐT ngày 23/11/2021 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Điều 1. Đối tượng áp dụng 

1. Công chức trong chỉ tiêu biên chế và được xếp lương theo Nghị định số 

204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; 

Điều 2. Điều kiện để xét nâng bậc lương trước hạn 

Công chức quy định tại Điều 1 được xét nâng bậc lương trước thời hạn do 

lập thành tích xuất sắc (gọi cung là nâng bậc lương trước thời hạn) khi có đủ các 

điều kiện sau: 

1. Về thành tích khen thưởng 

Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng, lập thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng (bằng văn bản). 

Thành tích được dùng để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn là 

thành tích của 05 năm liền kề trước năm xét. 

2. Về thời gian giữ bậc lương 

Tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, chưa xếp 

bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và còn thiếu từ 01 đến 12 

tháng để được nâng một bậc lương thường xuyên theo quy định. 

Điều 3. Nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn 

1. Việc xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo 

tính công bằng, dân chủ, công khai, không dẫn tới mất đoàn kết, động viên khích 

lệ công chức tham gia phong trào thi đua đạt được nhiều thành tích, góp phần hoàn 

thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

2. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn theo tiêu chuẩn thứ tự ưu tiên 

thành tích khen thưởng từ cao trở xuống cho đến hết chỉ tiêu nâng bậc lương trước 

thời hạn theo quy định. 

3. Trường hợp nhiều người cùng có cấp độ thành tích khen thưởng như 

nhau, việc xét nâng bậc lương trước thời hạn theo thứ tự ưu tiên như sau: 

3.1. Những người gần đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không được xét 

lần này thì sẽ không còn cơ hội để được nâng bậc nâng lương trước thời hạn lần 

sau (trừ trường hợp cán bộ nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu theo quy 

định tại điểm 2, mục II của Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của 
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Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán 

bộ, công chức, viên chức); 

3.2. Những người là thương binh, bệnh binh, khuyết tật; 

3.3. Người không giữ chức vụ lãnh đạo; 

3.4. Người dân tộc ít người, cán bộ nữ; 

3.5. Những người có năm công tác nhiều hơn, chưa được nâng bậc lương 

trước thời hạn lần nào; 

3.6. Những người được cơ quan cử đi đào tạo, có bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ 

đúng chuyên ngành, nhưng chưa có chế độ điều chỉnh lương; những người có 

công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong quá trình công tác được 

ứng dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả rõ rệt; 

4. Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ: 

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành 

tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh. 

Điều 4. Tiêu chuẩn chung về cấp độ khen thưởng để xét nâng bậc lương 

trước thời hạn 

1. Đối với nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng 

Công chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng phải đạt được 

một trong các thành tích khen thưởng trong thời gian giữ bậc lương như sau: 

a. Có bằng khen của UBND tỉnh hoặc của Bộ trong thời gian giữ bậc. 

b. Được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở trong thời gian giữ bậc. 

c. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian giữ bậc.  

2. Đối với nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng 

Công chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng nếu trong thời 

gian giữ bậc có 01 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 năm hoàn thành nhiệm vụ. 

3. Đối với nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng: 

Công chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng nếu trong thời 

gian giữ bậc hoàn thành nhiệm vụ./. 
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