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QUYẾT ĐỊNH 

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, người lao động thuộc Sở Tư pháp 
 

                    

GIÁM ĐỐC SỞ  
 

 

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng 

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 trưởng 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 54/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc 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 và người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và 

người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần 

vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức Sở Tư pháp; 

Sau khi thống nhất ý kiến với Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban Chấp 

hành Công đoàn Sở; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 44/QĐ-STP ngày 19/01/2016 của Sở Tư pháp ban hành Quy chế nâng bậc 

lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc Sở Tư pháp. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở, Trưởng các 

Phòng, Giám đốc Trung tâm và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

   Nơi nhận: 
   - Sở Nội vụ; 

   - Lãnh đạo Sở; 

   - Như Điều 3; 

   - Lưu: VT, VP;  

                             

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Viết Hồng 
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