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Số: 32- /2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày sí^lháng 03 năm 2015

THÔNG Tư
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh
tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong
lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số
17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp đối với
cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của
Chính phủ.

Căn cứ Nghị định sô 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chỉnh
phủ quy định tiền ỉưcmg tăng thêm đổi với cản bộ, công chức, viên chức và người
hưởng lưong trong lực lượng vũ trang có hệ sổ lương từ 2,34 trở xuông (sau đây gọi
là Nghị định sổ 17/2015/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định sổ 09/2015/NĐ-CP ngày 22 thảng 01 năm 2015 của Chính
phủ điêu chỉnh lương hiru, trợ cấp bảo hiếm xã hội và ừ'Ợ cáp hàng tháng đôi với cán
bộ xã đã nghỉ việc (sau đây gọi là Nghị định sổ 09/2015/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài
chỉnh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân xác định nhu câu,
nguôn và phương thức chỉ thực hiện điểu chỉnh tiên ỉưong đỏi với cản bộ, công
chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ 50 lương từ
2,34 trởxuổng theo Nghị định sô 17/2015/NĐ-CP ngày ỉ4/02/2015 của Chính phủ;
điêu chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2015 theo Nghị định sô
09/2015 ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ như sau:
Điều lặ Quy định chung

1. Thông tư này quy định về việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức
chi thực hiện:
a) Điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người
hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc
trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định sô
17/2015/NĐ-CP.

b) Điều ch:''nh trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP
J"igày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111- HĐBT ngày
13/10/] 981 của Hội đồng Bộ trường (sau đây gọi là trợ cấp cho cán bộ xã nghỉ
việc) theo qui định tại Nghị định số 09/201 5/NĐ-CP.
2. Căn cứ quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, Nghị định số
09/2015/NĐ-CP và các quy định tại Thông tư này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc. Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương (sau đây gọi là các Bộ, cơ quan
Trung ưong) và ƯBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
a) Tổ chúc, hướng dẫn, tổng hựp nhu cầu và nguồn kinh phí để thực hiện
điêu chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương
trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống của các cơ quan, đơn vị
và các cấp trực thuộc; điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ xã nghỉ việc, gửi Bộ Tài chính
theo quy định.
b) Xác định, bố trí nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương và nguồn hỗ trợ
của ngâ\i sách nhà nước (nếu có) để thực hiện điều chỉnh tiền lương cho cán bộ,
công, chức, viên chức, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương
từ 2,34 trở xuống và điều chỉnh trợ cẩp cho cán bộ xã nghỉ việc đúng chế độ quy
định và theo các quy định tại Thông tư này.
Đièu 2ế Xác định Tihu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương đối
vói cán bộ, côĩig chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ
trang có hệ số, lương từ 2,34 trử xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP và
trợ cấp cho cán bộ xã vighỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP

1. Xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền ỉương đối với cán bộ,
công chức, "viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số
lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP
a) Tông sô cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực
lượng vũ trang cò hệ sổ lương từ 2,34 trở xuống để xác định nhu cầu kinh phí thực
hiện các Nghị định số 17/2015/NĐ-C'P là số thực có mặt tại thời điểm báo cáo (số
có mặt tại thừi điểm 01/01/2015), nằm trong tổng sổ biên chế được cấp có thẩm
quyền giao nám 2015.
Đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, chỉ tổng hợp số
người lảm việc theo chế độ họp đồng không thời hạn trong các cơ quan, đơn vị của
Đảng, cơ otuan hành chính nhà nưác, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại
Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ
hợp đông một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 68/2000/NĐ-CP); sổ người làm việc theo chế
độ họp đông lao động hưởng lương từ NSNN thuộc Quân đội nhân dân và Công an
nhân dân; số giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy
định tại Quyết định số 60/20ìl/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính
phủ để xác áịnh nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.
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Đối với người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù, chỉ tổng hợp số biên
chế được cấp có thẩm quyền giao.
Đối với số người lao động quy định tại khoản 1 điểm a điều này tăng thêm
trong năm 2015 so với số người có mặt tại thời điểm 01/01/2015 (nếu có), nếu
trong phạm vi tổng mức biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt)
năm 2015 thì nhu cầu kinh phí tăng thêm thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP
của số biên chế này được các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phô trực
thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo bổ sung đế Bộ Tài chính xem xét giải quyêt
(đối với các Bộ, cơ quan Trung ương) hoặc tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực
hiện tiền lương năm sau (đổi với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Không tổng hợp đối tượng qui định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định sổ
17/2015/NĐ-CP vào số đổi tượng được hưởng tiền lương tăng thêm theo Nghị
định sổ 17/2015/NĐ-CP để xác định nhu cầu tiền lương tăng thêm theo qui định
của Thông tư này.
b) Nhu càu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương cho cán bộ, công chức,
viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34
trở xuổng theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP được xác định căn cứ vào múc lương
tăng thêm hàng tháng quy định tại Điều 3 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP và số
tháng thực tế người lao động giữ bậc lương từ 2,34 trở xuổng.
2. Xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh trợ cấp tăng thêm quy
định tại Nghị định số 09/2015/NĐ-CP
Nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh trợ cấp tăng thêm cho cán bộ xã nghỉ
việc được xác định căn cứ vào số cán bộ xã nghỉ việc thực có mặt tại thời điếm báo
cáo (số có mặt tại thời điểm 01/01/2015), mức trợ cấp tăng thêm quy định tại Điều
2 Nghị định số 09/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Thông tư số
01 /2015/TT-BNV ngày 13 tháng 02 năm 2015.
Điều 3. Xác đinh nguồn để đảm bảo nhu cầu kỉnh phí thực hiện Nghị
định số 17/2015/NĐ-CP, Nghị định số 09/2015/NĐ-CP

lệ Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP trong năm 2015
của các Bộ, cơ quan Trung ương:
a) Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể:
- Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (ngoài lương, phụ cấp và
các khoản có tính chất lương) dự toán NSNN năm 2015 tăng so với dự toán NSNN
năm 2014 của các cơ quan, đơn vị. Căn cứ dự toán NSNN năm 2015 được giao,
các Bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn cơ quan, đơn vị tính toán và tổng hợp báo
cáo sổ tiết kiệm với Bộ Tài chính, đồng thời thuyết minh cụ thể cơ sở tính toán.
- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2015 (phần còn
lại sau khi đã sử dụng để thực hiện Nghị định số 66/2013/NĐ-CP, Nghị định số
31/2012/NĐ-CP, Nghị định số 34/2012/NĐ-CP, Nghị định số 22/2011/NĐ-CP,
Nghị định số 57/2011/NĐ-CP); đối với số thu dịch vụ sử dụng 40% chênh lệch thu,
chi từ hoạt động dịch vụ.

- Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ năm 2014 trở về trước chưa sử
d'ạng hết chuyến sang năm 2015 (nếu có).
b) Đối với các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và của Đảng, đoàn thể:
- Sừ dụng nguồn, tiết kiệm 10% chi thường xuyên (ngoài lương, phụ cấp và
các khoản có tính chất lương) dự toán NSNN năm 2015 tăng so với dự toán NSNN
năm 2014 của các đơrv vị. Các Bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn các đơn vị tính
toán và tổng họp báo cáo số tiết kiệm với Bộ Tài chính, đồng thời thuyết minh cụ
thể cơ sở tính toán.
- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2015 (phần còn
lại sau khi đủ sử d ụng để thực hiện các Nghị định về tiền lương, phụ cấp từ năm
2014 trở về trước); đối với số thu dịch vụ sử dụng 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt
động dịch vụ. Riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ sau
khi trừ chi phí thiiốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao,
kinh pb.í chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu
trong g,iá dịch vụ.
- Các nguồn thực hiện cải cách liền lương đến hết năm 2014 chưa sử dụng
hêt ch uyển sang nám 2015 (nếu có).
Trường hợp các nguồn theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này nhỏ
hon nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP năm 2015 theo quy
định tại Điều 2 Thông tư này, ngân sách Trung ương sẽ bổ sung phần chênh lệch
thiêu cho các Bọ, cơ quan Trung ương để đảm bảo đủ nguồn thực hiện.
Trường hợp các nguồn theo ouy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này lớn hơn
nhu câu kinh phí thực hiện Nghị đ:;nh số 17/2015/NĐ-CP năm 2015 theo quy định
tại Điều 2 Thông tư này thì các Bộ, cơ quan Trung ương tự đảm bảo phần kinh phí
thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP năm 2015. Trường hợp sau khi đảm bảo
được nhu cầu kinh phí điều chính tiền lương tăng thêm năm 2015, còn dư nguồn
thu được đe iại dành để cải cá ch tiền lương lớn và có nhu cầu phát triển hoạt động
của các cơ quan, đơn vị; các Bộ, cơ quan Trung ương đề xuất phương án sử dụng
theo từng đơn vị, gửi Bộ Tài chính có ý kiến thống nhất trước khi sử dụng. Đồng
thời các ca quan, đơn vị phải cam kết khi cẩp cỏ thẩm quyền quyết định điều chỉnh
tiên lưoT.g tăng, thêm thì CJ quan, đơn vị phải tự thu xếp trong nguồn kinh phí của
đơn vị đê đảm bảo nguồn cải cách tiền lương theo lộ trình.
2. Ngu.ồn kinh phí thực hiện Nghị định sổ 17/2015/NĐ-CP và Nghị định số
09/2015/NĐ--CP năm 201 '5 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2015 (phần còn
iại sau khi đã sử dụng để thực hiện các Nghị định về tiền lương, phụ cấp từ năm
2014 trở về trước); đối với số thu dịch vụ sử dụng 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt
động dịch vụ. Riêng ngành, y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ sau
khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao,
kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu
trong giá dịch vụ.
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b) Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2015 đã
được cấp có thẩm quyền giao (số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm
2015 tăng so với dự toán năm 2014 sau khi đã tính cùng mặt bằng tiền lương, phụ
cấp);
c) 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu từ nguồn thu tiền
sử dụng đất) thực hiện năm 2014 so dự toán năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ
giao (đối vói nguồn tăng thu này, trường hợp địa phương khó khăn, tỷ lệ tự cân đối
chi từ nguồn thu của địa phương thấp, số tăng thu năm 2014 so với dự toán được
Thủ tướng Chính phủ giao nhỏ và đối với các địa phương khi thực hiện cải cách
tiền lương có khó khăn về nguồn do không điều hoà được tăng thu giữa các cấp
ngân sách của địa phương, Bộ Tài chính sẽ xem xét cụ thế đế xác định sô tăng thu
đưa vào nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2015; đồng thời tống hợp
báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện);
d) 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử
dụng đất) dự toán năm 2015 so với dự toán năm 2011 (phần còn lại sau khi đã sử
dụng để thực hiện các Nghị định về tiền lương và phụ cấp từ năm 2014 trở về
trước và không kể số 50% tăng thu NSĐP dự toán năm 2015 so với dự toán các
năm trước để thực hiện cải cách tiền lương đã được phân bổ tăng chi đầu tư phát
triển và thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo các Quyết định giao dự toán
thu, chi ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính).
e) Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2014 chưa sử dụng hết
chuyển sang năm 2015 (nếu có).
Trường hợp các nguồn theo quy đinh tại khoản 2 Điều này nhỏ hơn nhu cầu
kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, Nghị định số 09/2015/NĐ-CP
theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này, ngân sách Trung ương sẽ bổ sung phần
chênh lệch thiếu cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đảm bảo đủ
nguồn thực hiện.
Trường hợp các nguồn theo quy đinh tại khoản 2 Điều này lớn hơn nhu cầu
kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, Nghị định số 09/2015/NĐ-CP
theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này, thì các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương tự đảm bảo phần kinh phí thực hiện; phần còn lại chuyển sang năm tiếp theo
để đảm bảo thực hiện các Nghị định về tiền lương; không sử dụng phần kinh phí
còn lại này cho các mục tiêu khác. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương có nguồn còn dư lớn sau khi đảm bảo được nhu cầu kinh phí cải cách tiên
lương theo lộ trình, báo cáo Bộ Tài chính xem xét giải quyết theo quy định tại Điều
1 khoản 2 điểm c Quyết định số 383/QĐ-TTg ngày 03/4/2007 của Thủ tướng
Chính phủ.
Đối với các cơ quan, đon vị sự nghiệp công lập ở địa phương còn dư nguồn
cải cách tiền lương từ nguồn thu được để lại để cải cách tiền lương lớn và có nhu
cầu kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ chi cấp thiết; các cơ quan, đơn vị báo
cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan xác định số kinh
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phí đảm bảo t hực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo nguyên tắc các đơn vị này
tự đảm bảo kinh phí, không bổ sung ngân sách để thực hiện cải cách tiền lương;
sau khi tính l:oán số kinh phí còn dư, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sử dụng
một phân đê đáp ứng các nhu cầu chi cấp thiết của đơn vị.
3. Số thu được để lại theo chế độ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này
không được trừ chi. phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp số thu
này là tha từ các công việc, dịch vụ do Nhà nước đầu tư hoặc từ các công việc,
dịch vụ thuộc đặc quyền của Nhà nước và đã được ngân sách nhà nước đảm bảo
chi phi cho hoạ'i động thu (số thu học phí để lại cho trường công lập,...), số thu
được để lại theo chế độ được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong
trường họp số thu này là thu từ các công việc, dịch vụ do Nhà nước đầu tư hoặc từ
các công việc, dịch vụ thuộc đặc quyền của Nhà nước, nhưng chưa được ngân sách
nhà nước: đảm bảo chi phí hoạt động thu. Ngoài ra, chú ý một số điểm sau:
a) Đối. với học phí học sinh chính quy học các trường công lập: 40% số thu
đ'2 thực hiện chế độ cải cách tiền lương được tính trên toàn bộ số thu học phí của
học sinh (bí ÌO gồm cả kinh phí được ngân sách nhà nước cấp bù học phí theo Nghị
định số '49'2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Nghị định số
74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ).
b) Đối với học phí từ các hoạt động đào tạo tại chức, liên doanh liên kết, các
hoạt, động đào tạo khác của các trường công lập: 40% số thu để thực hiện cải cách
tiề,n lương cíược tính trên số thu học phí từ các hoạt động ừên sau khi loại trừ các
chi phí liên quan.
c) Đ ối với số thu dịch vụ, các hoạt động liên doanh liên kết và các khoản thu
khác của đơn vị sự nghiệp (ngoài khoản thu theo Pháp lệnh Phí và Lệ phí): 40% số
thu đê thực hiện cải cách tiền lương được tính trên toàn bộ số thu của các hoạt
động trên sau khi trừ các chi phí liên quan.
4. (Cinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP đối với người làm việc
theo cuế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính nhà
nước, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định sô
68/2000/NĐ-CP do cơ quan, đơn vị tự đảm bảo từ dự toán ngân sách nhà nước
đi rợc giao đẩu nảm và các nguồn thu hợp pháp khác.
5. Kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP đối với người làm việc
theo che độ họp đồng lao động ừong sổ lượng người làm việc được cấp có thâm
chuyền giao của đcm vị sự nghiệp công lập qui định tại điểm đ, e khoản 1 Điều 2
Nghị cạnh sổ 17/2015/NĐ-CP do cơ quan, đơn vị tự đảm bảo từ dự toán ngân sách
nhà nuễớc được giao đầu năm và các nguồn thu hợp pháp khác.
6. Kinh phí thực hiện N/ĩhị định số 17/2015/NĐ-CP đối với biên chế, lao
động zủã hệ thông công đoàn các cấp được đảm bảo từ nguồn thu 2% kinh phí
công đoàn; không tống hợp vồ.o nhu cầu kinh phí thực hiện tiền lương, trợ cấp tăng
thêm của các Bô, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương
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Điều 4ắ Chế độ báo cáo về nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị
định số 17/2015/NĐ-CP, Nghị định số 09/2015/NĐ-CP

Các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(kể cả các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
đã đảm bảo đủ nguồn để thực hiện) có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét duyệt
và tổng hợp báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện các Nghị định nêu trên
trong năm 2015 gửi Bộ Tài chính chậm nhất trước ngày 30/04/2015.
(Các Bộ, cơ quan Trung ương gửi báo cáo nhu cầu và nguồn theo biểu mẫu
so 1, 3a, 3b, 3c đính kèm; các tỉnh, thành phố ừ-ực thuộc Trung ương gửi báo cáo
nhu câu và nguồn theo biếu mâu 2a, 2b, 4 đính kèm).
Điều 5. Phương thức chi trả kinh phí thực hiện các Nghị định số
17/2015/NĐ-CP, Nghị định số 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ

1. Các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chi trả tiền lương tăng thêm cho người lao động căn
cử mức lương tăng thêm hàng tháng theo qui định của Nghị định 17/2015/NĐ-CP
và thời gian thực tể người lao động giữ bậc lương từ 2,34 trở xuống.
2. Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách có nguồn kinh phí lớn hơn nhu cầu
kinh phí để thực hiện các Nghị định nêu trên thì được chủ động sử dụng các nguồn
này để chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên
chức của đơn vị mình theo chế độ quy địnhỂ
3. Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương cỏ nguồn kinh phí để thực hiện các Nghị định nêu trên lớn hơn nhu
cầu kinh phí thực hiện:
a) Các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
chỉ đạo, hướng dẫn các đon vị và cấp ngân sách trực thuộc có nguồn kinh phí lớn
hơn nhu cầu kinh phí thực hiện, chủ động sử dụng các nguồn để chi trả tiền lương
tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ xã
nghỉ việc theo chế độ quy định.
b) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động sử dụng nguồn tăng
thu ngân sách địa phương, tiết kiệm 10% chi thường xuyên (phần giữ lại tập trung)
để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cho các đơn vị dự toán cùng cấp và cấp ngân
sách trực thuộc còn thiếu nguồn.
4. Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương có nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định nêu trên lớn hơn nguồn kinh
phí theo quy định tại Thông tư này:
a) Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương:
- Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan Trung ương, Bộ Tài chính sẽ thấm
định và thông báo bổ sung kinh phí cho các Bộ, cơ quan Trung ương (chi tiết lĩnh
vực chi và đơn vị thực hiện) đủ nguồn để thực hiện.
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- Sau khi nhận được thông bảo của Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung
ương thông báo bổ sung kinh phí cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc đê
thực hiện tiền lương tăng thêm theo chế độ quy định (sau khi sử dụng nguôn đê
thực hiện tiền lương tăng thêm theo quy định mà vẫn còn thiếu nguồn).
- Các đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm phân bổ số thông báo bổ sung nêu
trên cho các đơn vị s ử dụng ngân sách trực thuộc (sau khi sử dụng nguôn đê thực
hiện tiền lương tăng, thêm theo quy định mà vẫn còn thiếu nguồn). Các đơn vị sử
dụng ngân sách thụ.c hiện rút tiền tại Kho bạc nhà nước trong phạm vi số được bô
sung cùng với việc chủ động sử dụng nguồn thu được để lại theo chế độ, tiết kiệm
10% chi thường xuyên để chi trả tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức,
viên chức của đơn vị mình theo chế độ quy định.
b) Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Trên cơ sở báo cáo
nhu cầu và nguồn kinh phí của các tỉnh, thành phố Irực thuộc Trung ương, Bộ Tài
chính sẽ tbàm định và thông báo bổ sung kinh phí để các địa phương đủ nguồn
thực hiện cải cách tiền lương.
5. Trong khi chờ được cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, ngân sách cấp
trên thực hiện lạm cấp kinh phí cho ngân sách cấp dưới chưa đảm bảo đủ nguồn
thực hiộn; đối í/ới các địa phương có khó khăn về nguồn, có văn bản báo cáo gửi
Bộ Tài chính để thực hiện tạm cấp kinh phí cho địa phương; các đơn vị sử dụng
ngân sách được chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2015 đã được giao và
nguồn thu được để lại theo chế độ để kịp thời chi trả tiền lương, trợ cấp tăng thêm
cho cán bộ, cong chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng khác theo
quy định tại Thông tư này. số kinh, phí đã tạm cấp và số đã sử dụng này được hoàn
lại nguồn tráng số bổ sung kinh phí để thực hiện tiền lương, trợ cấp tăng thêm của
câp có thẩrn quvền.
6. Kế toán và quyết toán: Việc kế toán, quyết toán kinh phí thực hiện tiền
lương, phụ cấp, trợ cấp cho các đối tương theo quy định tại Thông tư nàv thực hiện
theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.
Điều 6. Tổ chức thưc
hiên
•
•

1. Căn cứ vào tình hình cụ thể của cơ quan, địa phương mình và các quy
định tạ; Thông tu; này, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dan tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương quy định về thời gian, biểu mẫu
báo cá 0 cho các đơn vị và các cấp ngân sách trực thuộc phù hợp với quy định vê
việc ĩỏng hựp, báo cáo Bộ Tài ctiính tại Thông tư này.
2. Thôug Ur này có hiệu ỳ.ực thi hành kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2015.
3. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày
0\/01/2015. Trường hợp các ván bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư
'này được sửa I ỉổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì
áp dụng quy cạnh tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thể.
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Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan Trung ương
và địa phương có báo cáo gửi Bộ Tài chính đê kịp thời xem xét, giải quyêt./.^
1

Nơi nhận:

r

KT. Bộ TRƯỞNG

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thù tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tinh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tài chính, KBNN các tình, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
-Lưu: VT, Vụ NSNN.
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