HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH
Số: 03/2018/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 thảng 3 năm 2018

NGHỊ QUYÉT

về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên
chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY
(Từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 3 năm 2018)
Cản cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Cản cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết sổ 54/20177QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc
hội về thỉ điếm cơ chế, chỉnh sách đặc thù phát triển thành phổ Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định sổ 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của
Chính phủ về chức danh, số lượng, một sổ chế độ, chỉnh sách đối với cán bộ,
công chức ở xã, phườntPthị trấn và những người hoạt động không chuyên trách
ở cẩp xã;
Nghị định sổ 29/2013/NĐ-CP ngày 08 thảng 4 năm 2013 của Chính phủ
về sửa đối, bố sung một sổ điều của Nghị định sổ 92/2009/NĐ-CP ngày 22
thảng 10 năm 2009 của Chỉnh phủ về chức danh, số lượng, một so chế độ, chỉnh
sách đoi với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Nghị đị&ỉ số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của
Chính phủ^quy định chế. độ tựr chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và
kinh phỉ quản lý hành chỉnh đối với các cơ quan nhà (íừỊỢc;
Căn cứ Nghị định sổ 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ sửa đối, bố sung một so điều của Nghị định sổ 130/2005/NĐ-CP ngày 17
tháng 10 năm 2005 của Chỉnh phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
sử d^ng biên chế và kinh phỉ quản lỷ hành chính đoi với các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định sổ 16/2015/NĐ-CP ngày 14 thảng 02 năm 2015 của
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
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Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của
Chính phủ về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ sửa đối, bo sung một sổ điều của Nghị định sô 56/2015/NĐ-CP ngày
09 tháng 6 năm 2015 của Chỉnh phủ về đảnh giá cán bộ, công chức, viên chức;
Xét Tờ trình số 903/TTr-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của ủy ban
nhân dân thành phố về ban hành quy định chỉ thu nhập tăng thêm cho cán bộ,
công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tố chức chỉnh trị, tố chức
chỉnh trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lỷ; Báo cáo
thẩm ữa sổ 109/BC-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Ban Kỉnh tế - Ngân
sách Hội đồng nhân dân thành pho; ỷ kiến thảo luận của đại biếu Hội đồng nhân
dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này "Quy định chi thu nhập tăng
thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố
quản lý".
Điều 2. Giao ủy ban nhân dân thành phố triển khai và tổ chức thực hiện
Nghị quyết này.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức
triển khai, thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX,
kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 16 tháng 3 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01
tháng 4 năm 2018./.
Noi nhận:
- ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Tổng Cục thuế;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Ban Thường trực ủy ban MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thànli phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Thủ trường các sở, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các quạn, huyện;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Văn phòng HĐND thành phố: CVP, PVP;
-Lưu: VT, (P.TH-TÚ)

ị Quyêt Tâm
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DẢN
MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

^ /
QUY ĐỊNH
Vê chrftMvab&(ftăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực
quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự
nghiệp công lập do Thành phố quản lý
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND
ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

.

Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn
vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý từ cấp thành phố đến cấp quậnhuyện, phường - xã, thị trấn (sau đây gọi chung là đơn vị).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính
trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ không chuyên
trách ở cấp phường - xã, thị trấn được cấp có thẩm quyền đánh giá là hoàn thành
tốt nhiệm vụ trở lên.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Thu nhập tăng thêm theo quy định của Nghị quyết này được chi trả căn
cứ hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, đơn vị
do Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá theo quy định tại Nghị định số
56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ và Nghị định số
88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. Mỗi đơn vị xây
dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo dân chủ, minh bạch.
- Đối với người làm việc theo chế độ họp đồng quy định tại Nghị định số
68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ, giao ủy ban nhân
dân thành phố hướng dẫn để các đơn vị quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ
đế chia sẻ thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc.
2. Chi trả thu nhập tăng thêm của năm nào thì căn cứ kết quả đánh giá
hiệu quả công việc của năm đó và thực hiện chi trả sau khi có kết quả đánh giá
hiệu quả công việc hàng quý, hàng năm của từng cán bộ, công chức, viên chức.
3. Căn cứ nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của
Thành phố từng năm trong giai đoạn 2018 - 2020, ủy ban nhân dân thành phố sẽ
rà soát hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm so với khả năng cân đối ngân sách
thực tế hàng năm. Neu có thay đổi, ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng
nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
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Điều 4. Mức chi trả thu nhập tăng thêm

* •

Hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm giai đoạn 2018 - 2020 theo lộ trình
như sau:
1. Năm 2018: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù
tại từng đơn vị tối đa là 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ (tiền
lương theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương đã bao gồm tăng lương theo lộ trình
của Chính phủ). (Hệ số này nằm trong mức tối đa 1,8 lần mức lương ngạch bậc,
chức vụ theo quy định tại Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm
2017 của Quốc hội).
2. Năm 2019: Hệ số điều, chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù
tại từng đơn vị tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ (tiền
lương theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương đã bao gồm tăng lương theo lộ trình
của Chính phủ). (Hệ số này nằm trong mức tối đa 1,8 lần mức lương ngạch bậc,
chức vụ theo quy định tại Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm
2017 của Quốc hội).
3. Năm 2020: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù
tại từng đơn vị tối đa là 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ (tiền
lương theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương đã bao gồm tăng lương theo lộ trình
của Chính phủ). (Hệ số này bằng mức tối đa 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức
vụ theo quy định tại Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017
của Quốc hội).
Căn cứ hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa của từng năm nêu trên, các
cơ quan, đơn vị thực hiện hệ số điều chỉnh tăng thu nhập cho từng cán bộ, công
chức, viên chức theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đảm bảo nguyên tắc
sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, thực hiện cải cách tiền lương theo
chủ trương của Đảng, Nhà nước; gắn với hiệu quả công việc và không cào bằng.
Điều 5Ệ Nguồn kỉnh phí thực hiện chỉ trả thu nhập tăng thêm
1. Nguồn kinh phí thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm tại đơn vị
Nguồn kinh phí thực hiện chi ưả thu nhập tăng thêm tại đơn vị là nguồn
kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành (sau khi đã thực
hiện chi ừả chính sách tăng lương theo lộ trình của Chính phủ hàng năm), được
sử dụng theo trình tự như sau:
a) Nguồn cải cách tiền lương của đơn vị từ năm trước chuyển sang.
b) Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp theo
quy định (không kể các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính
chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ).
c) Nguồn cải cách tiền lương được trích lập từ nguồn thu được để lại hàng
năm theo quy định của cấp có thẩm quyềnử
d) Sau khi sử dụng hết các nguồn cải cách tiền lương nêu trên, trường hợp
nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh thu nhập tăng thêm theo quy định của Nghị
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quyêt này còn thiếu so với nguồn hiện có, các cấp ngân sách sẽ xem xét bố trí
nguồn cải cách tiền lương của ngân sách cho đơn vị thực hiện chi tà theo quy định.
2. Nguồn kinh phí thực hiện chi ừả thu nhập tăng thêm tại các cấp ngân sách
Nguồn kinh phí thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm tại cấp ngân sách
quận - huyện (sau khi đã thực hiện chi trả chính sách tăng lương theo lộ trình
của Chính phủ hàng năm) bao gồm:
a) Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng
hết chuyển sang của cấp ngân sách quận - huyện.
b) Nguồn 50% tăng thu ngân sách quận - huyện (không kể tăng thu từ
nguồn thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm trước so với dự toán năm trước.
c) Nguồn 50% tăng thu ngân sách quận - huyện (không kể tăng thu từ
nguồn thu tiền sử dụng đất) dự toán năm hiện hành so với dự toán năm đầu thời
kỳ ổn định ngân sách.
Trường hợp nguồn kinh phí nhỏ hơn nhu cầu kinh phí thực hiện thì ngân sách
thành phố sẽ xem xét bổ sung phần chênh lệch thiếu từ nguồn cải cách tiền lương
cấp thành phố cho các quận - huyện để đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện.
Trường họp nguồn kinh phí lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện thì các
quận - huyện tự đảm bảo kinh phí thực hiện; phần chênh lệch lớn hơn dành để
thực hiện chế độ tiền lương mới tăng thêm khi Chính phủ tiếp tục ban hành mức
lương tối thiểu mới, chi cho các nội dung theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân
thành phố, không sử dụng phần kinh phí còn lại này cho các mục tiêu khác.
Điều 6. Quy định trích lập nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu
được đế lại hàng năm của các đơn vị
•

•

o

•

1. Tỷ lệ trích lập nguồn cải cách tiền lương từ số thu được để lại.
Nhằm tạo nguồn cải cách tiền lương để thực hiện quy định tăng lương tối
thiểu theo lộ trình của Chính phủ và thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo cơ
chế đặc thù quy định tại Nghị quyết này, các cơ quan hành chính, các đơn vị sự
nghiệp công lập thực hiện trích 40% (riêng lĩnh vực y tế là 35%) số thu được để
lại hàng năm để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định trong giai đoạn
2018 -2020.
Trường hợp nguồn cải cách tiền lương được trích lập từ số thu trong năm
(cộng với các nguồn cải cách tiền lương khác theo quy định) cao hơn nhu cầu
thực hiện chi lương tối thiểu theo lộ trình tăng lương của Chính phủ và nhu cầu
chi thu nhập tăng thêm theo quy định tại Nghị quyết này, phần chênh lệch thừa
trong năm từ nguồn 40% (riêng lĩnh vực y tế là 35%) xử lý như sau:
a) Đối với cơ quan hành chính: Tiếp tục theo dõi để thực hiện cho những
năm tiếp theo.
b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Tiếp tục theo dõi để thực hiện cho
những năm tiếp theo. Trường hợp đơn vị nào cam kết trong những năm tiếp
theo tự đảm bảo nguồn cải cách tiền lương để thực hiện chi trả lương tối thiểu
theo lộ trình tăng lương của Chính phủ và chi trả thu nhập tăng thêm theo quy
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định tại Nghị quyết này, thì đưọ'c sử dụng nguồn 40% (riêng lĩnh vực y tế là
35%) nêu trên còn dư để chi đầu tư, mua sắm, hoạt động chuyên môn của đơn
vị và thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định hiện hành.
2. Phạm vi trích lập nguồn cải cách tiền lương từ số thu được đế lại
Các đơn vị xác định phạm vi trích lập nguồn cải cách tiền lương từ nguồn
thu được để lại theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư hướng dẫn xác
định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở
hàng năm1.
Điều 7. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 đến ngày 31
tháng 12 năm 2020 chi thu nhập tăng thêm đủ 1,8 lần mức lương ngạch bậc,
chức vụ và duy trì đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14
ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội.
Điều 8. Tổ chức thưc hiên:
•

•

Giao ủy ban nhân dân thành phố:
1. Quy định, hướng dẫn chi tiết việc bố ừí ngân sách, cách thức phân bổ,
chi trả thu nhập tăng thêm cho từng cán bộ, công chức, viên chức; quy định mỗi
đơn vị phải có quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chi kịp thời theo hàng quý.
2. Quy định, hướng dẫn tiêu chí đánh giá theo tính chất công việc; có chỉ
số đo lường để đánh giá hiệu suất làm việc đối với cá nhân để làm cơ sở phân
bổ, phân chia thu nhập tăng thêm đảm bảo nguyên tắc theo kết quả, hiệu quả
công việc; nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, năng suất lao động; gắn với cải
cách hành chính, tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; sắp xếp tổ chức
bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giảm biên chế; giao thẩm quyền thủ
trưởng cơ quan, tổ chức, đơn yị quyết định, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo
thành phố và phải GÔng khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ,
công chức, viên chức.
3. Có chế độ kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi thu nhập bình quân tăng
thêm cho cán bộ, công chức, viên chức;
4. Sau một năm thực hiện, tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện;
trong đó chọn một số đơn vị để đánh giá, đo lường hiệu quả công việc, hiệu suất
làm việc, năng suất lao động từng cán bộ, công chức, viên chức và đơn vị.
5. Định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố kết quả thực
hiện và nguồn cải cách tiền lương còn dư của thành phốẽ/.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

1 Ví dụ theo quy định tại Thông tư 67/2017/TT-BTC: Đối với số thu học phí chính quy tại các cơ sở giáo dục,
đào tạo công lập: 40% sô thu đê thực hiện CCTL được tính trên toàn bộ sô thu học phí; đôi với sô thu phí (thuộc
danh mục phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí) 40% số thu để thực hiện cải cách tiền lương được tính
trên số thu được để lại theo chế độ sau khi loại trừ các chi phí cần thiết cho các hoạt động cung cấp dịch vụ thu
phí theo quy định của pháp luật vê phí, lệ phí...
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