
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-VXNV 

V/v giao bổ sung số lượng  

 nâng bậc lương trước thời hạn 

do lập thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ thuộc chỉ 

tiêu năm 2021 

          Ninh Thuận, ngày       tháng 02 năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội; 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp; 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước. 

 
Thực hiện 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 29/6/2021 của Bộ Nội vụ 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; 

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 514/TTr-SNV ngày 23/02/2022 - 

về việc giao bổ sung số lượng được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thuộc chỉ tiêu năm 2021;  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý giao bổ sung số lượng nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành 

tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ngoài số lượng 10% thuộc chỉ tiêu năm 2021 

đối với 12 cơ quan, đơn vị, địa phương (cụ thể theo Danh sách đính kèm Công văn 

này). 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao bổ sung số lượng nâng bậc lương 

trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm rà 

soát đối tượng để thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành và kịp thời xác lập 

hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trước ngày 20/3/2022 để đảm 

bảo thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn theo chỉ tiêu năm 2021 phải hoàn tất trong 

Quý I năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NY 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
Trần Quốc Nam 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

  

 

 
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC GIAO BỔ SUNG  

SỐ LƯỢNG NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH 

XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CHỈ TIÊU NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số………/UBND-VXNV ngày……..tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh) 

 

STT 
Tên cơ quan, đơn vị,  

địa phương 

Tổng số 

biên chế 

được giao 

Số 

người 

đang 

làm việc 

Số lượng 

thực hiện 

theo tỷ lệ 

10% (người) 

Số dư ra 

dưới 10 

người không 

tính tỷ lệ 

10% 

Số lượng 

được giao 

bổ sung 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội 
47 45 04 05 01 

 Cơ sở Cai nghiện ma túy 17 16 01 06 01 

2 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
49 48 04 08 01 

 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật 
13 12 01 02 01 

3 Sở Tư pháp 29 25 02 05 01 

4 Ban Dân tộc tỉnh 15 14 01 04 01 

5 
Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh 
16 14 01 04 01 

6 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 
42 36 03 06 01 

6.1 Thư viện tỉnh 17 15 01 05 01 

6.2 Đoàn Ca múa nhạc dân tộc 51 27 02 07 01 

7 
Hội Liên hiệp Văn học Nghệ 

thuật 
03 06 0 06 01 

8 
Ủy ban nhân dân huyện Ninh 

Phước 
84 84 08 04 01 
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