
 
 

             Kính gửi:  
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1438/STC-NS 

ngày 26 tháng 6 năm 2018 về việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa 
phương năm 2017 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2018, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố thực hiện mức lương cơ sở theo tinh thần Nghị định số 
72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương 
cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 01 
tháng 7 năm 2018. 

2. Về nguồn thực hiện mức lương cơ sở: các cơ quan, đơn vị, địa phương 
trên địa bàn tỉnh chủ động cân đối, sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo 
chế độ, 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2017 nếu có (không kể thu tiền 
sử dụng đất), 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 con 
người theo chế độ) và nguồn cải cách tiền lương năm 2017 còn dư chuyển sang 
để thực hiện. 

3. Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 
tỉnh thực hiện. Đồng thời, rà soát, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 
báo cáo Bộ Tài chính về nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ 
chức thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, Phòng KTTH. 
 

   KT.CHỦ TỊCH 
  PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 (Đã ký)  

 
 
      Lê Văn Nưng 

 
 

  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH AN GIANG 

 

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

Số: 684/UBND-KTTH 
Về việc thực hiện cải cách tiền lương 

năm 2018 theo Nghị định số 
72/2018/NĐ-CP 

An Giang, ngày 29 tháng 6  năm 2018 
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