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QUY ĐỊNH

Tiêu chuẩn, cấp độ thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Căn cứ Thông tư của Bộ Nội vụ số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 về việc hướng
dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước hạn đối với cán
bộ, công chức, viên chức; Công văn số 1965/BNV-TL ngày 02/5/2005 của Bộ Nội vụ về
việc nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích xuất sắc; và các văn bản có liên quan;
Hội đồng Nâng bậc lương trường sau khi bàn bạc, trao đổi đã thống nhất thông qua Quy
định về tiêu chuẩn, cấp độ thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong thời gian giữ
bậc lương hiện hưởng để làm cơ sở xét nâng lương truớc thời hạn đối với cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động trong Trường như sau:
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc được giao;
2. Không có sai lầm khuyết điểm phải xử lý bằng hình thức kỷ luật từ khiển trách trở
lên; không bị bãi nhiệm trong thời gian giữ chức vụ bầu cử;
3. Phải đạt một trong những thành tích xuất sắc được công nhận danh hiệu thi đua,
khen thưởng, cấp bằng, chứng nhận (được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản) theo
thứ tự ưu tiên như sau:
- Anh hùng Lao động.
- Danh hiệu Nhà giáo nhân dân; Nhà giáo ưu tú; đạt chuẩn giáo sư hoặc phó giáo sư.
- Giải thưởng Hồ Chí Minh; giải thưởng Nhà nước; giải thưởng khoa học-công nghệ
quốc tế.
- Huân chương Lao động các hạng.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
- Bằng khen Thủ tướng.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.
- Giải thưởng khoa học-công nghệ cấp Bộ và tương đương.
- Tốt nghiệp Tiến sĩ trước thời hạn.
- Chủ trì đề tài, dự án cấp Bộ và tương đương trở lên hoàn thành trước hoặc đúng thời
hạn quy định, được Hội đồng nghiệm thu đánh giá ở mức Khá trở lên.
- Bằng khen của cấp tỉnh, Bộ, ngành trung ương.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm liên tục trở lên.
- Tốt nghiệp Tiến sĩ đúng thời hạn.
- Được cấp bằng phát minh, sáng chế; Bằng Lao động sáng tạo của tổ chức công đoàn;
Giải pháp-sáng kiến hữu ích được đăng ký và công nhận ở trong hoặc ngoài nước.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học liền kề trước đó.
- Chủ trì đề tài, dự án cấp trường hoàn thành trước hoặc đúng thời hạn quy định, được
Hội đồng nghiệm thu đánh giá ở mức Khá trở lên.
- Tốt nghiệp Thạc sĩ trước thời hạn.
- Danh hiệu Lao động tiên tiến năm học liền kề trước đó; Giấy khen của cấp có thẩm
quyền.
Thủ trưởng các đơn vị trong Trường có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy định này
đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, và làm căn cứ để xem xét, đề nghị
nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý./.
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