
  ỦY BAN NHÂN DÂN 
     TỈNH AN GIANG 
          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Số:  698/UBND-KTTH               An Giang, ngày  03 tháng  5  năm 2017 
V/v quy định mức lương cơ sở 
đối với cán bộ, công chức, viên 
chức và lực lượng vũ trang  

 

Kính gửi:  
  - Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Đảng; 
  - Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; 
  - Các Hội, Đoàn thể cấp tỉnh; 
  - Các Sở, Ban ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 
  - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 
2017 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 
lượng vũ trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

- Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch  
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thi hành các quy định về mức 
lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tại Nghị 
định này. 

- Giao Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định này đối 
với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của 
Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội tại địa phương. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh hướng dẫn thực hiện các quy định 
tại Nghị định này đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý tại địa phương. 

- Sở Tài chính xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức 
lương cơ sở quy định tại Nghị định này tại địa phương, báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện; những khó khăn vướng mắc còn tồn tại 
để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa 
phương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (để b/c); 
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 
- P. KTTH; 
- Lưu: HCTC. 
(kèm Nghị định số 47/2017/NĐ-CP) 

       TL. CHỦ TỊCH 
       CHÁNH VĂN PHÒNG 

      
  

 
 

       Phạm Sơn                         
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