
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CỘNG LẠC

Số:  09/TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cộng Lạc, ngày 13 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị nâng bậc lương thường xuyên

 cho cán bộ, công chức cấp xã

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ.

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số: 92/2009/NĐ-CP, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của 
chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công 
chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp 
xã;

Căn cứ Thông tư số: 08/2013/TT- BNV, ngày 31 tháng 7 năm 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,

Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc lập Tờ trình đề nghị nâng bậc lương thường 
xuyên cho cán bộ, công chức xã Cộng Lạc như sau:

1. Ông Lã Văn Hải - Sinh ngày 17/02/1988

- Chức danh: Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Cộng Lạc, có trình độ 
chuyên môn Đại học, được xếp ngạch: Chuyên viên, mã số 01.003, bậc 1 hệ số 
lương 2,34 kể từ ngày 02/5/2019. Thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 
02/5/2019.

Trong thời gian giữ ngạch, bậc lương hiện hưởng đến nay, Ông Lã Văn Hải 
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có vi phạm kỷ luật. Đối chiếu các quy định 
Ông Lã Văn Hải đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 02/5/2022.

2. Bà Trần Thị Hiền - Sinh ngày 27/7/1988

- Chức danh: Công chức Tài chính - Kế toán, UBND xã Cộng Lạc, có trình 
độ chuyên môn Đại học, được xếp ngạch: Chuyên viên, mã số 01.003, bậc 3 hệ số 



lương 3,00 kể từ ngày 01/6/2019. Thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 
01/6/2019.

Trong thời gian giữ ngạch, bậc lương hiện hưởng đến nay, Bà Trần Thị Hiền 
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có vi phạm kỷ luật. Đối chiếu các quy định Bà 
Trần Thị Hiền đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 01/6/2022.

UBND xã Cộng Lạc đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định 
nâng bậc lương thường xuyên cho Ông Lã Văn Hải và Bà Trần Thị Hiền theo quy 
định.

( Có hồ sơ và danh sách đề nghị kèm theo)

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phòng Nội vụ huyện( để tham mưu);
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Đỗ Xuân Biên
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