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Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 

vũ trang (sau đây viết tắt là “Nghị định số 38/2019/NĐ-CP”); 

Căn cứ Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng (sau đây 
viết tắt là “Nghị định số 44/2019/NĐ-CP”), 

Trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về xác định nhu 

cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị 

định số 38/2019/NĐ-CP và Nghị định số 44/2019/NĐ-CP, để kịp thời thực hiện chi 

lương, phụ cấp, trợ cấp, các khoản đóng góp cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, Sở Tài chính đã có Công văn số 1676/STC-QLNS ngày 01/7/2019 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực 

hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2019. 

Ngày 23/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 46/2019/TT-BTC hướng 

dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương 

cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 và điều chỉnh 

trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-

CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ. 

Sở Tài chính hướng dẫn bổ sung một số nội dung về phương pháp xác định và 

chế độ báo cáo về nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 theo 

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, Nghị định số 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ đảm 

bảo phù hợp với quy định tại Thông tư số 46/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính như 

sau: 

I. Xác định nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị 

định số 38/2019/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc theo 

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP 

1. Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc được điều chỉnh 

mức lương cơ sở thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2019/TT-BNV 

ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức 

V/v hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn 

và phương thức chi thực hiện điều chỉnh 

mức lương cơ sở năm 2019 

nguyenthithuy
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lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 

và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, chú ý một số nội dung sau: 

a) Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc để xác định nhu 

cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở là số thực có mặt tại thời điểm ngày 01 

tháng 7 năm 2019 trong phạm vi số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc 

phê duyệt). 

b) Không tổng hợp số đối tượng vượt chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm 

quyền giao (hoặc phê duyệt) năm 2019; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý 

số biên chế dôi dư theo quy định của pháp luật. 

c) Không tổng hợp số đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng 

theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP; các cơ quan, 

đơn vị bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao và các nguồn thu hợp 

pháp khác để chi trả cho các đối tượng này. 

2. Nhu cầu kinh phí của các huyện, thành phố bao gồm cả phần ngân sách 

nhà nước cấp để thực hiện chính sách tinh giản biên chế, chính sách nghỉ hưu 

trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu cho các đối tượng do địa phương 

quản lý theo quy định của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 

2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của 

Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP), Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái 

bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị 

định số 26/2015/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 

3. Nhu cầu kinh phí điều chỉnh trợ cấp tăng thêm cho cán bộ xã nghỉ việc 

được xác định căn cứ vào số đối tượng thực có mặt tại thời điểm ngày 01 tháng 7 

năm 2019, mức trợ cấp tăng thêm quy định tại Điều 2 Nghị định số 44/2019/NĐ-

CP và hướng dẫn tại Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 6 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng 

tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết 

định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết 

định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng. 

4. Nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp, trợ cấp tính trên lương, 

ngạch, bậc hoặc mức lương cơ sở được cơ quan có thẩm quyền ban hành sau thời 

điểm ngày 01 tháng 7 năm 2019 (nếu có) được tổng hợp vào nhu cầu kinh phí 

thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 và xử lý nguồn thực hiện theo các quy 

định của Công văn này. 
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II. Xác định nguồn kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 

số 38/2019/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị 

định số 44/2019/NĐ-CP 

1. Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong năm 2019 

của các cơ quan, đơn vị tỉnh:  

a) Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể: 

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2018 chưa sử dụng hết 

chuyển sang năm 2019 (nếu có). 

- Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2019 đã được cấp có 

thẩm quyền giao đối với từng cơ quan, đơn vị. 

- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2019 (phần còn 

lại sau khi đã sử dụng để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu 

đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng). Phạm vi trích số thu được để lại thực hiện 

theo hướng dẫn tại khoản 3 Mục này. 

b) Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: 

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2018 chưa sử dụng hết 

chuyển sang năm 2019 (nếu có). 

- Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2019 đã được cấp có 

thẩm quyền giao đối với từng cơ quan, đơn vị. 

- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2019 (phần còn 

lại sau khi đã sử dụng để thực hiện đến mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng). 

Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự 

phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%. Phạm 

vi trích số thu được để lại thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Mục này. 

c. Ngân sách tỉnh bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị tỉnh trong 

trường hợp các nguồn kinh phí theo quy định nêu trên nhỏ hơn nhu cầu kinh phí 

điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định tại Mục I Công văn này. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, Nghị định số 

44/2019/NĐ-CP trong năm 2019 của các huyện, thành phố: 

a) Nguồn kinh phí: 

- Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi 

tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi 

cho con người theo chế độ) dự toán năm 2019 tăng thêm so với dự toán năm 

2018 theo Quyết định giao dự toán của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Sử dụng nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử 

dụng đất) thực hiện so với dự toán năm 2018 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 
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- Sử dụng 50% phần ngân sách nhà nước giảm chi hỗ trợ hoạt động thường 

xuyên trong lĩnh vực hành chính (do thực hiện tinh giản biên chế và đổi mới, sắp 

xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả) và 

các đơn vị sự nghiệp công lập (do thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập). 

- Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 chưa sử 

dụng hết chuyển sang (nếu có). 

- Sử dụng nguồn còn dư (nếu có) sau khi bảo đảm nhu cầu điều chỉnh tiền 

lương đến mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng, từ các nguồn: 

+ Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ 

cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người 

theo chế độ) dự toán năm 2017 theo Quyết định giao dự toán của Ủy ban nhân 

dân tỉnh.  

+ Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ 

cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người 

theo chế độ) dự toán năm 2018 tăng thêm so với dự toán năm 2017 theo Quyết 

định giao dự toán của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

+ Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2019. Phạm vi 

trích số thu được để lại thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Mục này.  

+ 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng 

đất, thu sổ xố kiến thiết) dự toán năm 2018 so với dự toán năm 2017 được Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao. 

+ 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng 

đất, thu xổ số kiến thiết) dự toán năm 2019 so với dự toán năm 2018 được Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao. 

b) Ngân sách cấp tỉnh bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thành phố nguồn 

kinh phí còn thiếu sau khi đã sử dụng các nguồn theo quy định tại điểm a khoản 2 

Mục này. 

c) Đối với các huyện, thành phố có nguồn kinh phí theo quy định tại điểm a 

khoản 2 Mục này lớn hơn nhu cầu kinh phí theo quy định tại Mục I Công văn này, 

các huyện, thành phố tự bảo đảm phần kinh phí thực hiện; phần chênh lệch lớn 

hơn sử dụng để chi trả thay phần ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện các chính 

sách an sinh xã hội do Trung ương và tỉnh ban hành (giảm tương ứng phần ngân 

sách cấp tỉnh phải hỗ trợ theo chế độ) theo quy định. 

3. Số thu được để lại theo chế độ quy định tại khoản 1 và 2 Mục này phải 

bảo đảm nguyên tắc không được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu 

trong trường hợp đã được ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí cho hoạt động 

thu. Phạm vi và tỷ lệ trích từ nguồn thu được để lại (trừ các cơ quan, đơn vị 

thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Mục này), chú ý một số điểm sau: 
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a) Đối với cơ quan hành chính: sử dụng tối thiểu 40% số thu phí (thuộc 

danh mục phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí) được để lại theo chế độ. 

b) Đối với các đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường 

xuyên và đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: 

- Đối với số thu phí (thuộc danh mục phí theo quy định của pháp luật về 

phí, lệ phí): sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ sau khi trừ các 

chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định 

của pháp luật về phí, lệ phí. 

- Đối với số thu học phí chính quy: sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại 

theo chế độ tính trên toàn bộ số thu học phí (bao gồm cả kinh phí được ngân sách 

nhà nước cấp bù học phí theo quy định). 

- Đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự 

phòng và dịch vụ y tế khác của các cơ sở y tế công lập: sử dụng tối thiểu 35% số 

thu được để lại theo chế độ sau khi trừ các khoản chi phí đã được kết cấu trong 

giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ (như: chi phí thuốc, máu, 

dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao trực tiếp phục vụ cho người 

bệnh; chi phí điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; chi phí 

duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ,... và chi phí tiền 

lương, phụ cấp đã kết cấu trong giá). 

- Đối với số thu dịch vụ, các hoạt động liên doanh liên kết và các khoản thu 

khác: sử dụng tối thiểu 40% số thu từ các hoạt động trên sau khi trừ các chi phí 

trực tiếp đã tính vào giá dịch vụ cho các hoạt động này và các khoản nộp ngân 

sách nhà nước theo quy định. 

4. Các cơ quan hành chính được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện cơ 

chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi đầu tư và chi 

thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn 

vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp 

công tự bảo đảm chi thường xuyên: Đơn vị được quyết định tỷ lệ nguồn thu phải 

trích lập để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm nguồn kinh 

phí điều chỉnh mức tiền lương cơ sở từ nguồn thu của đơn vị, bao gồm cả nguồn 

thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2018 chưa sử dụng (nếu có). 

III. Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 

38/2019/NĐ-CP, Nghị định số 44/2019/NĐ-CP 

Mẫu biểu và thời gian gửi báo cáo theo quy định tại Công văn số 

1676/STC-QLNS. 

IV. Kế toán và quyết toán:  

Việc kế toán, quyết toán kinh phí thực hiện tiền lương, phụ cấp, trợ cấp cho 

các đối tượng theo quy định tại Công văn này thực hiện theo quy định của Luật 

ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành. 
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V. Tổ chức thực hiện 

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Công văn này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì 

áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị 

tỉnh và huyện, thành phố báo cáo Sở Tài chính để kịp thời xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- TT.HĐND tỉnh; 

- KBNN Tây Ninh; 
- Phòng TC-KH huyện, TP; 
- KBNN huyện; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính; 

- Lưu: VT.Sở, QLNS. 

  

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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