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THÔNG BÁO  
Về vi c nâng bậc l ơng th ng xuyên, v ợt khung  

và nâng bậc l ơng tr c th i h n nĕm 2017 

    Kính gửi: Các đơn vị trong trường 

 Thực hi n Công văn số 1784/UBND-NC ngày 3 tháng 4 năm 2017 của 
UBND t nh Qu ng Ngãi về vi c thực hi n nâng bậc lương thường xuyên, vượt 
khung và nâng bậc lương trước thời h n năm 2017 đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động. Để chuẩn bị cho công tác nâng lương năm 2017, 

Trường Đ i học Ph m Văn Đồng thông báo vi c thực hi n nâng lương cho cán 
bộ, viên chức như sau: 
 1. Nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung:  

 1.1. Ph m vi và đ i t ợng áp d ng: 
 Công chức, viên chức trong biên chế của Trường Đ i học Ph m Văn Đồng. 
 1.2. Điều ki n, tiêu chuẩn thực hi n theo đúng quy định c a Thông t  
08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 c a B  N i v , c  thể: 
 - Về thời gian nâng bậc lương: lấy mốc thời gian là ngày 31/12/2017. 

 - Về tiêu chuẩn nâng bậc lương hoặc hưởng phụ cấp thâm niên vượt 
khung:  

 + Đánh giá hoàn thành nhi m vụ được giao hàng năm theo quy định của 
đơn vị; 
 + Không vi ph m kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, c nh cáo, 
cách chức, giáng chức. 
 1.3. Th i gian bị kéo dài xét nâng bậc l ơng th ng xuyên: 
 Trong thời gian giữ bậc lương hi n giữ, nếu công chức, viên chức và người 
lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn b n của cấp có thẩm quyền là 
không hoàn thành nhi m vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các 
hình thức khiển trách, c nh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian 
tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định như sau: 
 a. Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp: 

 - Cán bộ bị kỷ luật cách chức; 



 - Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức; 
 - Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức. 
 b. Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp: 
 - Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc c nh cáo; 
 - Viên chức và người lao động bị kỷ luật c nh cáo; 
 - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhi m 
vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên 
tiếp không hoàn thành nhi m vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhi m 
vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng. 
 c. Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật 
khiển trách. 
 d. Trường hợp vừa không hoàn thành nhi m vụ được giao vừa bị kỷ luật 
thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo 
dài quy định t i các Điểm a, b và c Kho n này. 
 đ. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đ ng 
viên bị kỷ luật Đ ng thì thực hi n theo quy định t i Kho n 6 Điều 2 Quy định số 
181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đ ng 
viên vi ph m. Vi c kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên được căn cứ 
vào hình thức xử lý kỷ luật do cơ quan qu n lý cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động quyết định theo quy định của pháp luật. 
 1.4. Tr ng hợp đã có kết luận c a cơ quan có thẩm quyền là oan, sai 
sau khi bị đình chỉ công tác, bị t m giữ, t m giam, bị kỷ luật (khiển trách, 
cảnh cáo, giáng chức, cách chức) thì th i gian này đ ợc tính l i các chế đ  về 
nâng bậc l ơng th ng xuyên nh  sau: 
 a. Thời gian bị đình ch  công tác, bị t m giữ, t m giam do oan, sai được 
tính l i vào thời gian để xét nâng bậc lương; 
 b. Không thực hi n kéo dài thời gian xét nâng bậc lương đối với các hình 
thức kỷ luật do oan, sai; 

 c. Được truy lĩnh tiền lương, truy nộp b o hiểm xã hội (bao gồm c  phần 
b o hiểm xã hội do cơ quan, đơn vị đóng) theo các bậc lương đã được tính l i. 
 2. Nâng bậc lương trước thời hạn: 
 Thực hi n theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của 
Chủ tịch UBND t nh Qu ng Ngãi ban hành Quy định cụ thể về điều ki n, tiêu 

chuẩn xét nâng bậc lương trước thời h n đối với cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hi n nhi m vụ, công vụ. 

Các đơn vị tổ chức bình xét nâng lương trước thời h n năm 2017 không 
quá 10% trên tổng số CBVC trong biên chế và hợp đồng 68/2000/NĐ-CP của 



Chính phủ (trừ hợp đồng 01 năm trở xuống). Ngoài ra, đề nghị các đơn vị giới 
thi u thêm 01 ch  tiêu dự phòng. 

L u ý: Các thành tích thi đua khen th ng c a cá nhân đề nghị xét 
nâng bậc l ơng tr c th i h n nĕm 2017 tính đến th i điểm 01/5/2017 
(thành tích thi đua khen th ng c a cá nhân sau ngày 01/5/2017 sẽ đ ợc 
tính xét cho kỳ nâng bậc l ơng tiếp theo). 

3. Tổ chức thực hiện: 

 3.1. Trên cơ sở Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đề nghị nâng 

lương thường xuyên năm 2017 và Danh sách thực hi n chế độ phụ cấp thâm niên 
vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 do Phòng Tổ chức 
Cán bộ tổng hợp (có danh sách đính kèm số 01 và 02), đề nghị các đơn vị và cá 
nhân kiểm tra, rà soát l i. Nếu có sai sót, các đơn vị lập danh sách ph n hồi theo 

mẫu số 03 đính kèm gửi về Phòng Tổ chức cán bộ để điều ch nh bổ sung.  
 3.2. Đối với CBVC đủ điều ki n nâng lương trước thời h n năm 2017: Các 
đơn vị lập danh sách theo mẫu số 04 đính kèm, đồng thời photocopy quyết định 
lương hi n hưởng và các văn b n, giấy tờ, bằng khen, huân chương, ... có liên 

quan đến cấp h ng thành tích của cán bộ, công chức, viên chức để đối chiếu xác 
định thời gian được hưởng nâng lương trước thời h n. Ngoài ra, các đơn vị lập 
danh sách CBVC kéo dài thời gian nâng lương thường xuyên (nếu có) theo mẫu 
số 05 đính kèm. 

 3.3. Các đơn vị tổng hợp danh sách và các quyết định báo cáo về trường 
trước ngày 15/5/2017 (qua đ/c Ngân - phòng Tổ chức Cán bộ). 
 Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai đến từng CBVC biết, thực hi n./.   

Nơi nhận:       HI U TR NG 
- Như trên; 
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- Các Phó Hi u trưởng; 
- Website của trường;     PGS.TS. Ph m Đĕng Ph c 

- Công đoàn trường; 
- Đoàn Thanh niên; 
- Lưu: VT, TCCB.    


