
UBND TỈNH AN GIANG 

             SỞ Y TẾ 

 

     Số: 1786   /SYT-KHTC 

V/v thực hiện mức lương, cơ sở 

đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và lực lượng vũ trang theo 

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        An Giang,  ngày 28  tháng  6    năm 2019 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế. 

 

 Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

 Thực hiện Công văn số 586/UBND-KTTH ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện mức lương, cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và lực lượng vũ trang theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ; 

 Sở Y tế triển khai đến các đơn vị các nội dung như sau: 

1. Chủ động sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ (nếu có), dự 

toán chi của các đơn vị và nguồn cải cách tiền lương để thực hiện thanh toán các 

khoản chi cho con người theo chủ trương về thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 

tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ. 

2. Khi Bộ tài chính có Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương 

thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ, Sở Y tế sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về nguồn thực hiện. 

 Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết để thực hiện./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Lưu: VT, KHTC. 

 

      GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

        Từ Quốc Tuấn 
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