ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

––––––––––

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Số: 2303/UBND-TCKH

Quỳnh Nhai, ngày 26 tháng 10 năm 2022

V/v tiết kiệm chi thường xuyên,
tăng thu nhập cho cán bộ,
công chức, viên chức

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự toán;
- Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng;
- Chủ tịch UBND các xã.
Để bảo đảm chính sách tiền lương áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức
phù hợp với năng suất lao động thực tế, góp phần động viên, khuyến khích cán bộ,
công chức, viên chức nâng cao hơn nữa năng suất phục vụ, hiệu quả công việc
trong thời gian tới. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã: Thực hiện chế độ tự chủ
theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định
số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ
1.1. Về tiết kiệm các khoản chi tự chủ: Các cơ quan, đơn vị dự toán, các
xã điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách thực hiện
các nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền giao, chủ
động tiết kiệm các nguồn kinh phí chi tự chủ sau khi đã đảm bảo các chế độ tiền
lương, phụ cấp lương cho cán bộ, công chức, viên chức (theo chỉ tiêu biên chế
được giao), cụ thể:
- Tiết kiệm từ các khoản chi dịch vụ công cộng, chi phí thuê mướn, chi
vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc.
- Tiết kiệm từ chi hội nghị, công tác phí trong nước, tiếp khách.
- Tiết kiệm từ chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện, vật tư; sửa
chữa thường xuyên tài sản cố định.
1.2. Kinh phí tiết kiệm được sử dụng cho các nội dung sau: (Theo quy
định tại Khoản 7, Điều 1, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của
Chính phủ):
- Bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức: cơ quan thực hiện chế độ tự chủ
được áp dụng hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa không quá 1,0 lần so với mức
tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do nhà nước quy định để chi trả thu nhập tăng
thêm cho cán bộ, công chức.
- Chi khen thưởng: Chi khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho tập thể, cá
nhân theo kết quả công việc và thành tích đóng góp ngoài chế độ khen thưởng
theo quy định hiện hành của Luật thi đua khen thưởng;
- Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của cán bộ, công chức; trợ cấp khó
khăn đột xuất cho cán bộ, công chức, kể cả đối với những trường hợp nghỉ hưu,
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nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao động trong biên chế khi thực hiện tinh giản
biên chế;
- Trích lập quỹ dự phòng để ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức. Số
kinh phí tiết kiệm được, cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển vào quỹ dự
phòng ổn định thu nhập;
Thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết định phương án sử dụng
kinh phí tiết kiệm nêu trên trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan sau khi đã
thống nhất ý kiến bằng văn bản với tổ chức công đoàn cơ quan.
2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
Thực hiện chế độ tự chủ theo Chương II Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày
21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự
nghiệp công lập của Chính phủ:
2.1. Đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu
tư (Đơn vị nhóm I) và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên (Đơn vị
nhóm II): Thực hiện theo quy định tại Điều 14, Mục 1, Chương II, Nghị định số
60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ.
2.2. Đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên
(Đơn vị nhóm III): Thực hiện theo quy định tại Điều 18, Mục 2, Chương II, Nghị
định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ.
2.3. Đối với đơn vị sự nghiệp công do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi
thường xuyên (Đơn vị nhóm IV): Thực hiện theo quy định tại Điều 22, Mục 3,
Chương II, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ.
3. Chế độ thông tin báo cáo: Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã tổng
hợp, đánh giá kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí công khai trước cán
bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài
chính – Kế hoạch) để tổng hợp báo cáo theo quy định. Thời hạn báo cáo chậm
nhất 10 ngày sau khi kết thúc năm ngân sách.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Kho bạc Nhà nước;
- Như trên;
- Lưu: VT; TCKH (Hằng); 50 bản.

TL. CHỦ TỊCH
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Lường Thị Duyên

