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Số:         /UBND-TCKH 
V/v báo cáo nhu cầu và nguồn cải 

cách tiền lương (CCTL) năm 2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Tủa Chùa, ngày      tháng 01 năm 2021 

   

Kính gửi: - Các đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Công văn số 2818/STC-QLNS ngày 31/12/2021 của Sở Tài 

Chính về nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương năm 2021. UBND huyện yêu cầu 

các đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện và UBND các xã, thị trấn báo cáo về nhu 

cầu CCTL năm 2021, như sau: 

 1. Báo cáo nhu cầu CCTL do thay đổi mức luong cơ sở theo các Nghị 

định số 47/2017/NĐ-CP và Nghị định số 76/2017/NĐ-CP (tăng lương cơ sở từ 

1,21 triệu đồng lên mức 1,3 triệu đồng); Nghị định số 72/2018/NĐ-CP và Nghị 

định số 88/2018/NĐ-CP (tăng lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng); 

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP và Nghị định số 44/2019/NĐ-CP (tăng lương cơ 

sở từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng). 

2. Kinh phí thực hiện một số loại phụ cấp, trợ cấp theo quy định (nếu có): 

Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế; Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ 

hưu trước tuổi; Kinh phí tăng, giảm do thay đổi địa bàn vùng kinh tế đặc biệt khó 

khăn; Trợ cấp ban đầu khi nhận công tác, trợ cấp một lần khi chuyển công tác theo 

Nghị định 76/2019/NĐ-CP; Kinh phí giảm do điều chỉnh số lượng cán bộ, công chức 

cấp xã và các chính sách phát sinh sau thời kỳ ổn định ngân sách… 

(Có mẫu biểu số 01, 02, 03, 04 kèm theo) 

3. Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trước ngày 14/01/2022; đồng 

thời gửi kèm theo file mềm vào địa chỉ email: havt.vha@gmail.com. 

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Công văn này, tổng 

hợp báo cáo chung toàn huyện gửi về UBND huyện (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện) trước ngày 18/01/2022.  

Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ. UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 
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