
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 03/TB-SNN Tuyên Quang, ngày  06 tháng 02 năm 2023 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022 
 

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 hướng dẫn thực 

hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng 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; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên 

chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang; 

 Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do 

lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động; Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ban hành kèm theo 

Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 786/QĐ-SNN ngày 14/12/2022 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập 

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

người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang; 

 Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 03/02/2023. 

 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kết quả xét nâng bậc 

lương trước thời hạn năm 2022 đối với công chức, viên chức, người lao động 

hiện đang công tác tại các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở như sau:  



2 

 

 - Tổng số công chức, viên chức, người lao động đề nghị xét nâng bậc lương 

trước thời hạn là 22 người. 

 - Tổng số công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện nâng bậc lương 

trước thời hạn là 22 người, trong đó: 

+ Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 người; 

+ Thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở: 21 người. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

 Danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện nâng bậc 

lương trước thời hạn năm 2022 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang, niêm yết công khai tại trụ sở 

chính của Sở Nông nghiệp và PTNT và tại các đơn vị trực thuộc Sở trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 06/02/2023 đến hết ngày 10/02/2023.  

 2. Giao Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

Sở có trách nhiệm thông báo đến toàn thể công chức, viên chức và người lao 

động trong đơn vị được biết. Mọi phản ánh, kiến nghị gửi về Sở Nông nghiệp và 

PTNT (qua phòng Tổ chức cán bộ) chậm nhất trong ngày 10/02/2023. Nếu quá 

thời hạn nêu trên không có phản ánh, kiến nghị thì kết quả xét nâng bậc lương 

trước thời hạn năm 2022 được công nhận là chính thức. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các phòng chuyên môn, các đơn vị 

trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động được biết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TCCB.  

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

Nguyễn Văn Việt 
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