
UBND QUẬN THANH KHÊ 

PHÒNG NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /PNV-CCVC 
V/v nộp hồ sơ đề nghị xét nâng 

bậc lương trước thời hạn 

đợt II năm 2020                  

 

Thanh Khê, ngày        tháng   năm 2020 
 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc quận;  

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 10 phường thuộc quận; 

- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở  

  thuộc UBND quận. 

 

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân quận Thanh Khê về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước 

thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi tắt là 

CBCCVCNLĐ) do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

Phòng Nội vụ quận đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát cán bộ, 

công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có 

thời gian nâng bậc lương thường xuyên từ tháng 01 năm 2021 đến 30 tháng 6 năm 

2021và hội đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, cấp độ thành tích theo quy định thì tiến 

hành lập hồ sơ, thủ tục gửi về Phòng Nội vụ quận để tổng hợp trình Hội đồng xét 

nâng bậc lương trước thời hạn. 

Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVCNLĐ 

được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 65/PNV-CCVC ngày 21 tháng 4 

năm 2020 của Phòng Nội vụ quận (đính kèm). 

Phòng Nội vụ quận đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện và gửi hồ sơ về Phòng Nội vụ trước ngày 02 tháng 11 năm 2020, đồng thời 

file mềm hồ sơ qua địa chỉ email anhnd1@danang.gov.vn (Nguyễn Đức Anh) để 

tổng hợp trình Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn.  

Đến hết thời hạn nêu trên, nếu cơ quan, đơn vị không lập hồ sơ đầy đủ và 

thời hạn theo quy định thì Phòng Nội vụ quận không chịu trách nhiệm. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                               
- Lưu: VT, CCVC. 
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Đặng Hữu Yên 
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