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Ha N5i, ngày 31 tháng cnam 2018

THÔNG TTJ
TRUNG TAM THÔN
Hu'ó'ng dn thçt'c hin mfrc lu'ffng co só dôi vó'i các dôi tu'qng
- so
4 hu'óng lu'o'ng, phi cap trong các co' quan, to chfrc, don vi sir nghip
DEN Ngây: .IbtCon. 1p ella Bang, Nhà nu'ó'c, tO chive chInh tn - x hôi và hôi
Chuyê'rr

Ngh d,Inh so' 34/2017/ND-cP ngày 03 tháng 4 nàm 2017 cia GhInh
phi quy djnh chc nàng, nhiin vy, qzên hqn và cci cáu tO chv'c cia Bô Nói vu,'
Can ci-' Khoán 1 Diu 6 Nghj djnh sO' 72/2018/ND-GP ngày 15 tháng 5
nám 2018 ca ChInh phz quy d,inh mzc Jwo'ng cci so' dOi vO'i can ho, cOng
chz'c, viên chv'c và lyc lu'Q'ng vu trang,
Theo dé nghj cia Vy tncâng Vy Tin twang;
BO tru'Ong BO N$i vy ban hành Thông tvc hwO'ng ddn thy'c hin mz'c twang
co' sO' dOi vO'i ccc dOi tu'crng hwO'ng lu'o'ng, phy cOp trong cOc cci quan, to chc,
dan vj sc nghip cOng 1p cza DOng, Nhà nwO'c, tO chv't'c chInh tn - xà hOi va hOi.
Biêu 1. Bi tu'ç'ng áp ding
1. Can bô, cOng chirc huO'ng luoiig tr ngân sách nha nu'ó'c lam viêc trong
CáC co' quan Dâng, Nlhà nu'Oc, to chirc chInh trj - xã hi Trung ucmg; 0' tinh,
thành pht trçrc thuc Trung ixong; tT huyn, qun, thi, x., thành phô thuôc tinh,
thàrih ph thuc thành phO trirc thuc Trung ixong; don vi hành chInh - kinh tê
dãc biêt.
a

2. COng chüc trong bt may lãnh dao, quán 1 và viên chirc hi..rang lu'o'ng t.r
qu' luo'ng ciia don vi, sir nghip cong 1p theo quy djnh cUa pháp 1ut.
3. Can bô, cOng chc, viên chic dU'QC luân chuyen, bit phái dn lam viêc
tai các hôi, to chirc phi ChInh phii, di an và co' quan, to chirc quôc tê dat tai Viêt
Nam theo quyt di,nh cüa cap có thm quyên.
4. Can bô, cOng chirc & xã, phu'èng, thj trn và nhthg nguai hoat dong
khOng chuyên trách ó' cap xã, thôn, tO dan phô quy djnh tai Nghi dinh so
92/2009/ND-CP ngày 22 tháng 10 nàrn 2009 ca ChInh ph
chLrc danh, sO
1uQ'ng, rnt s chê d, chInh sách dOi vó'i can b, cOng chüc ô xã, phuang, thi trân
Va nhting nguèi hoat dng khong chuyên trách 6' cap xã (dii du'çc sU'a dôi, bO sung
tai Nghi djnh so 29/2013/ND-CP ngày 08 tháng 4 nãrn 2013 cña ChInE phü).
ye

5. Di biu Hi dng nhân dan các Cap huO'ng boat dng phi theo quy dinE
cüa pháp 1ut hin hành.
6. Ngu'ai lam vic trong t chüc co' yu.

7. Các di& tuçng sau day efing thuôc phm vi áp dung Thông tu nay khi
tInh toán xác dnIi miTre dóng, hixOng ch d báo hiêrn xã hi và giâi quyêt các
ch d lien quan dn tin luong theo quy djnh cüa pháp lut:
a) Can b, cong chiTrc, viên chiTrc di hpc, thirc t.p, cong tác, diu trj, diêu
duong trong nuóc và ngoài nuóc thuc darth sách trà luong cña co quan Dâng,
Nba nhXcYC, to chuc chInh trj - xà hôi, don sx nghip eOng 1p và hi dirge ngân
sách nhà nuóc ht trçl kinh phi hot dng;
b) Ngui dang trong thi gian tp sir hoc thiTr vic (k Ca tp sr cong chuc
Cap xã) trong co quan Dãng, Nba nu'ó'c, to chuc chính tn - xã hi, don vj sr
nghip cong Ip và hi duc ngân sách nhà nuóc ho trç kinh phi hoat dng;
c) Can bô, COng chñc, vien chü'c dang bj t?rn dInh chi COng tác, dang bi tarn
giü, tam giarn;
d) Các truông hcip lam vic trong các Co quan Dáng, Nba nuOc, t chiTrc
chInh tn - xã hôi, do'n vi si.r nghip cong Ip và hi dIIçYC ngân sách nba nu&c
h trç kinh phi hoat dng dugc k kêt hpp dlông lao dng theo bang luong ban
hành kern theo Ngh djnh so 204/2004/ND-CP ngày 14 tháng 12 nàrn 2004 cüa
ChInh phñ ye che d tiên luong dôi vói can b, cong chiTrc, viên chiTrc và lirc
1u9ng vu trang.
Diu 2. Giãi thIch tir ngü'
1. T chiTrc chInh trj - xA hi quy djnh tai Thông tu nay là các t chiTrc quy
djnh tai Diêu 1 Quyt djnh so I28-QD/TW ngày 14 tháng 12 nãm 2004 cña Ban
BI thu Trung hang Dãng v chê d tin luong dôi vó'i Can b, cOng chi.Trc, viên
chñ'c Ca quan Dáng, Mt trn và các doân the.
2. Hi dugc ngân sách nhà nithc h trçi kinh phi boat dIng noi tai Thông tu
nay là các hi quy djnhtai Diu 33 Ngh. djnh sO 45/2010/ND-CP ngày 21 tháng
4 narn 2010 cüa ChInh phñ quy dinh ye tO chiTre, hoat dng và quàn l hi và
Quyêt dnh s 68/2010/QD-TTg ngày 01 tháng 11 nàm 2010 cüa Thu tuáng
ChInh phü ye vic quy dnh hi có tInh Chat dc thu.
3. CáC ca quan, don vj, tO chiTrc và hi quy djnh t?i Thông tu nay sau day
gçi chung là Co quan, don v.
Diu 3. Cách tInh mfrc ltro'ng, phi cp Va hot dng phi
1. Di vói can bô, cOng chüc, vien chiTrc vâ nguèi lao dng quy dnh tai các
Khoân 1,2,3 và 4 Diêu 1 Thông tu nay:
Can ciTi vào h s bang và phii cp hin hu'O'ng quy dnh tai cáe van bàn cüa
co quan có thrn quyên cña Dàng, Nhà nuó'c ye chê do tiên luong di vó'i can bô,
cOng chiTrc, viên chiTrc và lrc hrçrng vu trang, miTre lu'ang co S quy dinh tai Ngh.i
dinh s 72/20 18/ND-CP ngày 15 thang 5 nãm 2018 cüa ChInh phñ quy djnh miTre
luong co s& dOi vói can b, cong chiTrc, vien chiTrc vâ be lucmg vu trang (sau day
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vit tt là Nghj djnh s 72/2018/ND-CP) d tInh rnrc lucmg, mic phii c.p và mic
tin cüa he s chênh lêch bào hru (nêu có) nhu sau:
a) Cong thirc tInh mirc lixong:
Mrc h.rang thirc
hintrngày 01
tháng 7 näm 2018

r.

=

Muc luong co so
1.390.000
dng/tháng

H so luong
hin hu&ng

x

1

1

b) Cong thirc tInh miTrc phi c.p:
- Di vi các khoân phii c.p tInh theo rnirc luo'ng co s&:
Mtrc ph cap thrc
hin tr ngày 01
tháng 7 nãrn 2018

=

Mute lu'ong co s&
1.390.000
dng/tháng

-J

x

Hsôphicâp
hin huTrng

1

-J

- Di vói các khoàn phii cp tInh theo % rnurc luong hin huóng cong phu
cap churc vii lãnh do và phui cap thârn niên virqt khung (neu có):
Müc ph
cap thuc
hintr
ngày 01
tháng 7
nm 2018

lixong
thuc hiên
tr ngày 01 +
thang 7
nàm 2018

Murc phi cp
Muirc phii cap'\
T'1%
chute vu lãnh
thârn niên vi.rat
phi,i cap
do thrc hin + khung thurc hin
duoc
x
tr ngày 01
tir ngày 01
hung
thang 7närn
thang 7 näm
theo quy
2018 (nêu co)
2018 (nêucó) j
dinh

- Di vó'i các khoàn phi cp quy dnh bang muire tin cii th thI giti nguyen
theo quy dnh hin hành.
c) Cong thüc tInh muirc tin cüa h s chênh 1ch báo luu (nu có):
Muirc tin cüa he s
chénh lêch báo luu
thirc hin tr ngày 01
tháng 7 nãrn 2018,

4uirc luong cci s
1.390. 000
dng/tháng

"1w s chênh 1cI
x

bão Km hiên
hung (nu có)

2. Di vói di biu Hi dng nhân dan các cp quy d.nh ti Khoàn 5 Diu 1
Thông tu nay:
Can cuir vào h s hot ding phi di vó'i di biu Hi dng nhân dan các
cp theo quy dinh cüa pháp 1ut hin hành dê tinh rnüc hot dng phi theo cong
thuire sau:
Muirc hot dng
phI thirc hin ttr
ngày 01 tháng 7
nãrn2018

=

Muc 1uoig co so
1.390.000
dng/tháng

He so hoat
dng phi theo
quy dinE

n

3. Dôi vói nhu'ng ngi.iO'i hoat dng không chuyên trách & ep xà, & thôn, to
dan phô quy djnh tai Khoân 4 Diêu 1 Thông tu nay:
Tr ngày 01 thang 7 nàm 2018, qu phii cp dugc ngân sách Trung lioTig
khoán dlOi vói rni cap xã, rni thôn, t dan ph quy dinE tai Khoán 3 và Khoân 4
Diêu 1 Ngh djnh so 29/2013/ND-CP ngày 08 tháng 4 nàm 2013 cña ChInE phü
duc tInh theo rnrc Iumg ca s& 1.390.000 dèng/tháng. Vic quy djnh ci th mirc
phi cp di v&i các di tuçing nay thijc hin theo quy dnh t?i Khoàn 5 Diu 1
Nghi, djnh s 29/2013/ND-CP.
4. Di v&i ngu&i lam vic trong t chrc co' yu quy djnh ti Khoân 6 Diu 1
Thông tu' nay:
a) Ngu&i lam vic trong t chirc Co' yu thuc phrn vi quán 1 cüa B
Quc phông và B Công"n thxc hin theo huóng dn cüa B truóng B Quc
phông và B tru'ó'ng B Cong an;
b) Nguôi lam vic trong té, chñ'c co' yu trong các co quan Bang, Nhà nu&c,
to ch'rc chInh trj - xã h6i (khong thuc phm vi quãn 1 cüa B Quc phông và
B Cong an), thirc hin tInh mü'c luo'ng, rnirc phii cap và mirc tiên cüa h so
chênh lêch bâo 1uu (nêu co) theo each tInh quy djnh tai Khoàn 1 Diu 3 Thông
tunày.
Diu 4. Hiêu lire thi hành
1. Thông tu' nay có hiu 1c thi hánh k tir ngày 15 tháng 7 nàm 2018.
2. Mic lu'o'ng, phçi cp (k cà h s chênh 1ch báo luu, nu co) và hot
dng phi cüa các dôi tu'cmg quy djnh ti Diêu 1 Thông tu' nay duoc tInh theo
imrc luong co' s& 1.390.000 dong/tháng tr ngày 01 tháng 7 nàrn 2018.
3. Thông tu' nay thay th Thông tu si 02/2017/TT-BNV ngày 12 thang 5
närn 2017 cüa Bô Ni vi hu&ng din thirc hin mñ'c Iuo'ng co' s& dii vói các dôi
tuçrng hu&ng 1u'ong, phv cap trong cac Ca quan, &n vj sir nghip cong 1p cüa
Bang, Nhà nu'óc, to chüc chInE trj - xà hôi và hi.
4. Các khoân trIch và các ch d duçrc hu&ng tInh theo mü'c luang Ca s&
du'Qc tInh li tu'o'ng ing tr ngày 01 tháng 7 narn 2018.
Diu 5. Trách nhiêm thi hành
1. Ngu'è'i dñ'ng du co quan, dun vj trçrc tip qun 1 các di tixç'ng hu&ng
luo'ng, phii cap và hot ding phi quy djnh ti Diêu 1 Thông tu nay, can cir vào
so dôi tucrng dn ngày 01 tháng 7 näm 2018 dê tInE mü'c luong, mirc phii cap,
mic tin cüa he so chênh lêch bâo li,ru (nêu eo) và hot dng phi theo hi.róng dn
tai Thông tu' nay.
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2. Viêc xác djnh nhu cu, ngun và phuong thirc chi thirc hin rnirc lucing
co s theo Ngh d]nh s 72/2018[ND-CP thc hin theo huâng dn cña B
tru&ng B Tài chInh.
Trong qua trInh thirc hin nêu Co vuOng m.c, d nghj các Bô, ngành, dia
phuang phãn ánh v B Ni vii d nghiên ci'u, giái quyet.!.y

J\101 nhân:

- Ban Bf thu Trung u'o'ng Dáng;
- ThU tu41ng, các Phó ThU tuóng CliInh phU;
- Các B, co quan ngang B, Ca quan thuc Chiith phU;
- }-IDND, UBND các tnh, TP tnrc thuôc TW;
- Van pbOng Trung uong và các Ban cUa Trung uung Dãng;
- Van phOng ChU tich mróc;
- Van phOng Quoc hi;
- HOi dông Dan tc và cac Uy ban cUa Quôc hi;
- TOa an nhân dan tôi cao;
- Viên kiêm sat nhân dan tôi cao;
- Kiêrn toán Nba ni.riic;
- Uy ban Giárn sat tài chinh Quoc gia;
- UBTW Mt trn To quOc Viet Narn;
- Co quan TW cüa câc doàn the;
- B Tt.r pháp (Cic Kiêin tra van bàn);
- Cong báo;
- Cong thông tin din ttr ChInh phfi;
- Cong thông tin din tir BQ Ni vil;
- B tnrOng Va CáC Thir tru&ng;
- Các dcni vi thuôc và true thuôc Bô Nôi vu;
- Luu: VT, Vii TL (10).

KT. BQ TRUNG
TRTfONG

Trin Anh Tun
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