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V/v nâng bc lucing dçit 1 11am 2022

Ha Ni, ngày 07 tháng 6 nám 2022

KInh g1ri: Các dan vj trong Hçc vin

Can cü Thông tu s 04/2005/TT-BNV cüa b tru&ng B Ni vi ngày 05
tháng 01 näm 2005 huâng dan thirc hin ché d phii cap thâm niên vuçit khung
dôi vâi can b, cong chüc, viên chirc;
Can cir Thông tu s 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 näm 2013 cüa
B truâng B Ni vii huâng dan thirc hin chê d nâng bc lucing thurng
xuyên và nâng bc luorng tnthc thii htn dôi vâi can b, cong chüc, viên
chüc và ngui lao dng;
Can cir Thông tu s 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 11am 2021 cüa
B trithng B Ni v11 sira dôi, bô sung chê d nâng bc luang thuô'ng xuyê
H9C V
nâng bc luang trithc thyi han và chê d phii cap thâm niên vuqt khung dôi
NONG NGH
can b, cOng chüc, viên chrc và ngithi lao dng;
VIT NA
HQC vin thông báo v chü trucing nâng bc lucing dçit 1 näm 2022 nhu sa
1. Trueing &m vj ph bin tâi toân th viên chüc và ngui lao dng
trong dan vi: Quy djnh thirc hin nâng bc h.rong thuing xuyên, phii cap thâm
nien vuçit khung và nâng bc luang truâc thai han dOi v(ñ viên chüc và ngu?ii
lao dng: (1) Quy djnh thrc hin nâng bc lucing thung xuyên, phçi cap thâm
niên vuqt khung và nâng bc luang truâc thai han dOi vi cOng chirc, viên chrc
và ngi.thi lao dng duqc ban hành kern theo Quyet djnh sO 2484/QD-HVN ngày
10 tháng 10 näm 2014 cüa Giárn dOe H9c vin Nông nghip Vit Nam; (2)
Quyêt djnh so 233 0/QD-HVN ngày 13 tháng 8 närn 2018 cUa Giám dOc Hçc
vin Nông nghip Vit Nam ye vic süa dOi, bô sung Quy djnh th?c hin nâflg
bc luang thu&ng xuyên, phii cap thâm niên vuqt khung và nâng bic lucing
truâc thai han dOi vOi cOng chüc, viên chirc và ngui lao dng duqc ban hành
kern theo Quyêt djnh sO 2484/QD-HVN ngày 10 tháng 10 nam 2014 cüa Giám
dOe H9c vin Nông nghip Vit Nam.
2. Trin khai cOng tác nâng bc krang: Nâng bc lucing thung xuyên và
ph cap thâm nien vuqt khung dqt 1 närn 2022 (bao gOm viên chüc và nguôi lao
dng có mOe thyi gian tInh nâng bQ.c luang, phii cap thâm niên vuçt khung ttr
tháng 1 den tháng 6).
3. Diii tLrqng, tiêu chun và quy trInh thirc hin nâng bc lucing thu?ng
xuyên, phi ctp thâm niên vuçit khung duçc quy djnh ti Quy djnh thirc hin nâng
bc luang thu&ng xuyên, phii cap thâm niên vuqt khung và nâng b.c luong
truâc th?ñ han dOi vâi cong chc,' viên chc và ngui lao dng.

Giám doe Hçc vin yeu câu các dcin vj dôi chiêu vâi tiêu chuân, 1p danh
sách viên chirc và nguii lao dng dà nghj nâng bc lizang dçt 1 nàm 2022
chuyn v Hçc vin (thông qua Ban Tt chüc can b) tru*c ngay
- tháng 6
nãm 2022.
Các van bàn hiing dn1mu biu v cOng tác nâng bc h.rong, danh sách
dir kin nâng bc luong thuing xuyên, ph%1 cp thâm niên vuqt khung dqt 1 näm
2022 don vj, viên chüc va ngu?yi lao dng có th xem ti trang thông tin din tir
cüa Ban T chüc can b./.
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