Trên c s hp nht hai thông t trc ây (Thông t s 08/2013/TT-BNV, có hiu lc k t ngày 15/9/2013 và
Thông t s 03/2021/TT-BNV, có hiu lc k t ngày 15/8/2021), B trng B Ni v ã ban hành Vn bn hp nht s
02/VBHN-BNV ngày 02/5/2022 hng dn vic thc hin ch nâng bc lng thng xuyên và nâng bc lng trc thi
hn i vi cán b, công chc, viên chc và ngi lao ng.
Thông t này có mt s im áng chú ý nh sau:
- V i tng áp dng: Thông t áp dng i vi 04 nhóm i tng bao gm:
(1) Cán b, công chc, viên chc xp lng theo bng lng chuyên gia cao cp, các bng lng chuyên môn,
nghip v, tha hành, phc v làm vic trong các c quan nhà nc t Trung ng n xã, phng, th trn và trong các
n v s nghip công lp.
(2) Nhng ngi xp lng theo bng lng chuyên gia cao cp, bng lng chuyên môn, nghip v, tha hành, phc v
do Nhà nc quy nh c cp có thm quyn quyt nh n làm vic ti các d án và các c quan, t chc quc t t ti Vit
Nam mà vn thuc danh sách tr lng ca c quan, n v.
(3) Nhng ngi làm vic theo ch hp ng lao ng trong c quan hành chính và n v s nghip công lp có tha
thun trong hp ng lao ng xp lng theo Ngh nh s 204/2004 ca Chính ph v ch tin lng i vi cán b, công
chc, viên chc và lc lng v trang.
(4) Nhng ngi xp lng theo bng lng do Nhà nc quy nh thuc ch tiêu biên ch c ngân sách nhà nc cp
kinh phí trong các hi có tính cht c thù quy nh ti Ngh nh s 45/2010 v t chc, hot ng và qun lý hi và
Quyt nh s 68/2010 v vic quy nh hi có tính cht c thù.
Thông t không áp dng i vi: cán b thuc din xp lng theo bng lng chc v ã c xp lng theo nhim k; cán b
cp xã là ngi ang hng ch hu trí hoc tr cp mt sc lao ng quy nh ti im c, khon 1, iu 5 ngh nh s
92/2009/N- CP và khon 1, iu 1 Ngh nh s 29/2013/N-CP ca Chính ph sa i, b sung mt s iu ca ngh nh
s 92/2009/N-CP; Công chc cp xã cha tt nghip ào to chuyên môn, nghip v quy nh ti im b, khon 2, iu
5 ngh nh s 92/2009/N-CP.
- V tiêu chun và iu kin nâng bc lng thng xuyên: Các nhóm i tng nêu trên có iu kin thi gian gi bc
trong ngch hoc trong chc danh và trong sut thi gian gi bc lng t 2 tiêu chun sau ây: thì c nâng mt bc
lng thng xuyên: 1. c ánh giá và xp loi cht lng mc t hoàn thành nhim v tr lên; 2. Không vi phm k lut
mt trong các hình thc khin trách, cnh cáo, giáng chc, cách chc.
- Các trng hp c tính vào thi gian xét nâng bc lng thng xuyên: Thi gian ngh làm vic c hng
nguyên lng theo quy nh ca pháp lut v lao ng; thi gian ngh hng ch thai sn theo quy nh ca pháp lut v
bo him xã hi; thi gian ngh m au, tai nn lao ng, bnh ngh nghip hng bo him xã hi cng dn t 06 tháng tr
xung (trong thi gian gi bc) theo quy nh ca pháp lut v bo him xã hi; thi gian c cp có thm quyn quyt nh
c i làm chuyên gia, i hc, thc tp, công tác, kho sát trong nc, nc ngoài (bao gm c thi gian i theo ch
phu nhân, phu quân theo quy nh ca Chính ph) nhng vn trong danh sách tr lng ca c quan, n v; thi
gian cán b, công chc, viên chc và ngi lao ng tham gia phc v ti ng theo Lut ngha v quân s.
- Các trng hp không c tính xét nâng bc lng thng xuyên: Thi gian ngh vic riêng không hng lng;
thi gian i làm chuyên gia, i hc, thc tp, công tác, kho sát trong nc và nc ngoài vt quá thi hn do c
quan có thm quyn quyt nh; thi gian b ình ch công tác, b tm gi, tm giam và các loi thi gian không
làm vic khác ngoài quy nh; thi gian tp s (bao gm c trng hp c hng 100% mc lng ca ngch công chc,
chc danh ngh nghip viên chc tp s); thi gian cán b, công chc, viên chc và ngi lao ng ào ng trong quá
trình thc hin ngha v quân s ti ng; thi gian th thách i vi cán b, công chc, viên chc và ngi lao ng b pht
tù nhng cho hng án treo…
- V quy nh nâng bc lng trc thi hn

Các i tng t 02 tiêu chun c nâng lng thng xuyên và lp thành tích xut sc trong thc hin nhim v ã c cp
có thm quyn quyt nh công nhn bng vn bn, nu cha xp bc lng cui cùng trong ngch hoc trong chc
danh và tính n ngày 31/12 ca nm xét nâng bc lng trc thi hn còn thiu t 12 tháng tr xung c nâng bc
lng thng xuyên thì c xét nâng mt bc lng trc thi hn ti a là 12 tháng so vi thi gian quy nh.
T l cán b, công chc, viên chc và ngi lao ng c nâng bc lng trc thi hn do lp thành tích xut sc trong thc
hin nhim v trong mt nm không quá 10% tng s cán b, công chc, viên chc và ngi lao ng trong danh
sách tr lng ca c quan, n v và không thc hin 02 ln liên tip nâng bc lng trc thi hn.
- V quy nh thi gian kéo dài vic xét nâng bc lng:
Thông t quy nh thi gian b kéo dài xét nâng bc lng thng xuyên 12 tháng i vi các trng hp: Cán b b k
lut cách chc; công chc b k lut giáng chc hoc cách chc; viên chc và ngi lao ng b k lut cách chc.
Thi gian nâng lng b kéo dài 06 tháng i vi các trng hp: Cán b, công chc và ngi lao ng b k lut khin
trách hoc cnh cáo; viên chc b k lut cnh cáo; cán b, công chc, viên chc và ngi lao ng không hoàn
thành nhim v c giao hng nm. Trng hp trong thi gian gi bc có 2 nm không liên tip không hoàn thành
nhim v c giao thì mi nm không hoàn thành nhim v c giao b kéo dài 06 tháng. Thi gian nâng lng b
kéo dài 03 tháng i vi viên chc b k lut khin trách.
Trng hp va b ánh giá và xp loi cht lng mc không hoàn thành nhim v c giao, va b k lut thì thi gian
kéo dài nâng bc lng thng xuyên là tng các thi gian b kéo dài theo c 3 quy nh trên.
Trng hp b ánh giá và xp loi cht lng mc không hoàn thành nhim v do b k lut (cùng mt hành vi vi
phm) thì thi gian kéo dài nâng bc lng thng xuyên tính theo hình thc k lut tng ng ba quy nh trên.
Trng hp cán b, công chc, viên chc và ngi lao ng là ng viên b k lut ng: nu ã có quyt nh k lut v hành
chính thì thc hin kéo dài thi gian nâng bc lng thng xuyên theo hình thc x lý k lut hành chính; nu
không có quyt nh k lut v hành chính thì thc hin kéo dài thi gian nâng bc lng thng xuyên theo hình
thc x lý k lut ng tng ng vi các hình thc x lý k lut hành chính.
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