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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2018/NQ-HðND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về ban hành quy ñịnh chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức
thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
và ñơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY
(Từ ngày 15 ñến ngày 16 tháng 3 năm 2018)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về
thí ñiểm cơ chế, chính sách ñặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính
phủ về chức danh, số lượng, một số chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức ở
xã, phường, thị trấn và những người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã;
Nghị ñịnh số 29/2013/Nð-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về sửa
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP ngày 22 tháng 10 năm
2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế ñộ, chính sách ñối với cán
bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt ñộng không chuyên trách
ở cấp xã;
Căn cứ Nghị ñịnh số 130/2005/Nð-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính
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phủ quy ñịnh chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản
lý hành chính ñối với các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 117/2013/Nð-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 130/2005/Nð-CP ngày 17 tháng 10 năm
2005 của Chính phủ quy ñịnh chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và
kinh phí quản lý hành chính ñối với các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính
phủ quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị ñịnh số 56/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ
về ñánh giá cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị ñịnh số 88/2017/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 56/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 6 năm
2015 của Chính phủ về ñánh giá cán bộ, công chức, viên chức;
Xét Tờ trình số 903/TTr-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân
dân thành phố về ban hành quy ñịnh chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức,
viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã
hội và ñơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý; Báo cáo thẩm tra số
109/BC-HðND ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng
nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố tại
kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này “Quy ñịnh chi thu nhập tăng thêm
cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị - xã hội và ñơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý”.
ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai và tổ chức thực hiện Nghị
quyết này.
ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ ñại biểu và
ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai,
thực hiện Nghị quyết.
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ
họp thứ bảy thông qua ngày 16 tháng 3 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4
năm 2018./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyết Tâm
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản
lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và ñơn vị sự nghiệp công
lập do Thành phố quản lý
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND
ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân thành phố)

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và ñơn vị sự
nghiệp công lập do Thành phố quản lý từ cấp thành phố ñến cấp quận-huyện, phường
- xã, thị trấn (sau ñây gọi chung là ñơn vị).
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội, ñơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ không chuyên trách ở cấp
phường - xã, thị trấn ñược cấp có thẩm quyền ñánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở
lên.
ðiều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Thu nhập tăng thêm theo quy ñịnh của Nghị quyết này ñược chi trả căn cứ
hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, ñơn vị do Thủ
trưởng ñơn vị chịu trách nhiệm ñánh giá theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 56/2015/NðCP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ và Nghị ñịnh số 88/2017/Nð-CP ngày
27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. Mỗi ñơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ
ñảm bảo dân chủ, minh bạch.
- ðối với người làm việc theo chế ñộ hợp ñồng quy ñịnh tại Nghị ñịnh số
68/2000/Nð-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ, giao Ủy ban nhân dân
thành phố hướng dẫn ñể các ñơn vị quy ñịnh trong quy chế chi tiêu nội bộ ñể chia sẻ
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thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc.
2. Chi trả thu nhập tăng thêm của năm nào thì căn cứ kết quả ñánh giá
hiệu quả công việc của năm ñó và thực hiện chi trả sau khi có kết quả ñánh giá
hiệu quả công việc hàng quý, hàng năm của từng cán bộ, công chức, viên
chức.
3. Căn cứ nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của Thành
phố từng năm trong giai ñoạn 2018 - 2020, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ rà soát hệ
số ñiều chỉnh thu nhập tăng thêm so với khả năng cân ñối ngân sách thực tế hàng
năm. Nếu có thay ñổi, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội ñồng nhân dân thành phố
xem xét, quyết ñịnh.
ðiều 4. Mức chi trả thu nhập tăng thêm
Hệ số ñiều chỉnh thu nhập tăng thêm giai ñoạn 2018 - 2020 theo lộ trình như
sau:
1. Năm 2018: Hệ số ñiều chỉnh tăng thu nhập ñể thực hiện cơ chế ñặc thù tại
từng ñơn vị tối ña là 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ (tiền lương
theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương ñã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính
phủ). (Hệ số này nằm trong mức tối ña 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ theo
quy ñịnh tại Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc
hội).
2. Năm 2019: Hệ số ñiều chỉnh tăng thu nhập ñể thực hiện cơ chế ñặc thù tại
từng ñơn vị tối ña là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ (tiền lương
theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương ñã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính
phủ). (Hệ số này nằm trong mức tối ña 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ theo
quy ñịnh tại Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc
hội).
3. Năm 2020: Hệ số ñiều chỉnh tăng thu nhập ñể thực hiện cơ chế ñặc thù tại
từng ñơn vị tối ña là 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ (tiền
lương theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương ñã bao gồm tăng lương theo lộ trình
của Chính phủ). (Hệ số này bằng mức tối ña 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức
vụ theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017
của Quốc hội).
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Căn cứ hệ số ñiều chỉnh tăng thu nhập tối ña của từng năm nêu trên, các cơ
quan, ñơn vị thực hiện hệ số ñiều chỉnh tăng thu nhập cho từng cán bộ, công chức,
viên chức theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, ñảm bảo nguyên tắc sắp xếp bộ
máy tổ chức, tinh giản biên chế, thực hiện cải cách tiền lương theo chủ trương của
ðảng, Nhà nước; gắn với hiệu quả công việc và không cào bằng.
ðiều 5. Nguồn kinh phí thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm
1. Nguồn kinh phí thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm tại ñơn vị
Nguồn kinh phí thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm tại ñơn vị là nguồn kinh phí
thực hiện cải cách tiền lương theo quy ñịnh hiện hành (sau khi ñã thực hiện chi trả
chính sách tăng lương theo lộ trình của Chính phủ hàng năm), ñược sử dụng theo
trình tự như sau:
a) Nguồn cải cách tiền lương của ñơn vị từ năm trước chuyển sang.
b) Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp theo quy
ñịnh (không kể các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất
lương và các khoản chi cho con người theo chế ñộ).
c) Nguồn cải cách tiền lương ñược trích lập từ nguồn thu ñược ñể lại hàng năm
theo quy ñịnh của cấp có thẩm quyền.
d) Sau khi sử dụng hết các nguồn cải cách tiền lương nêu trên, trường hợp nhu cầu
kinh phí thực hiện ñiều chỉnh thu nhập tăng thêm theo quy ñịnh của Nghị quyết này còn
thiếu so với nguồn hiện có, các cấp ngân sách sẽ xem xét bố trí nguồn cải cách tiền
lương của ngân sách cho ñơn vị thực hiện chi trả theo quy ñịnh.
2. Nguồn kinh phí thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm tại các cấp ngân sách
Nguồn kinh phí thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm tại cấp ngân sách quận huyện (sau khi ñã thực hiện chi trả chính sách tăng lương theo lộ trình của Chính phủ
hàng năm) bao gồm:
a) Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết
chuyển sang của cấp ngân sách quận - huyện.
b) Nguồn 50% tăng thu ngân sách quận - huyện (không kể tăng thu từ nguồn thu
tiền sử dụng ñất) thực hiện năm trước so với dự toán năm trước.
c) Nguồn 50% tăng thu ngân sách quận - huyện (không kể tăng thu từ nguồn thu
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tiền sử dụng ñất) dự toán năm hiện hành so với dự toán năm ñầu thời kỳ ổn ñịnh ngân
sách.
Trường hợp nguồn kinh phí nhỏ hơn nhu cầu kinh phí thực hiện thì ngân sách thành
phố sẽ xem xét bổ sung phần chênh lệch thiếu từ nguồn cải cách tiền lương cấp thành phố
cho các quận - huyện ñể ñảm bảo ñủ nguồn kinh phí thực hiện.
Trường hợp nguồn kinh phí lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện thì các quận huyện tự ñảm bảo kinh phí thực hiện; phần chênh lệch lớn hơn dành ñể thực hiện chế
ñộ tiền lương mới tăng thêm khi Chính phủ tiếp tục ban hành mức lương tối thiểu
mới, chi cho các nội dung theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố, không sử
dụng phần kinh phí còn lại này cho các mục tiêu khác.
ðiều 6. Quy ñịnh trích lập nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu ñược ñể
lại hàng năm của các ñơn vị
1. Tỷ lệ trích lập nguồn cải cách tiền lương từ số thu ñược ñể lại.
Nhằm tạo nguồn cải cách tiền lương ñể thực hiện quy ñịnh tăng lương tối
thiểu theo lộ trình của Chính phủ và thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế
ñặc thù quy ñịnh tại Nghị quyết này, các cơ quan hành chính, các ñơn vị sự
nghiệp công lập thực hiện trích 40% (riêng lĩnh vực y tế là 35%) số thu ñược ñể
lại hàng năm ñể tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy ñịnh trong giai ñoạn
2018 - 2020.
Trường hợp nguồn cải cách tiền lương ñược trích lập từ số thu trong năm (cộng
với các nguồn cải cách tiền lương khác theo quy ñịnh) cao hơn nhu cầu thực hiện chi
lương tối thiểu theo lộ trình tăng lương của Chính phủ và nhu cầu chi thu nhập tăng
thêm theo quy ñịnh tại Nghị quyết này, phần chênh lệch thừa trong năm từ nguồn
40% (riêng lĩnh vực y tế là 35%) xử lý như sau:
a) ðối với cơ quan hành chính: Tiếp tục theo dõi ñể thực hiện cho những năm
tiếp theo.
b) ðối với ñơn vị sự nghiệp công lập: Tiếp tục theo dõi ñể thực hiện cho những
năm tiếp theo. Trường hợp ñơn vị nào cam kết trong những năm tiếp theo tự ñảm bảo
nguồn cải cách tiền lương ñể thực hiện chi trả lương tối thiểu theo lộ trình tăng lương
của Chính phủ và chi trả thu nhập tăng thêm theo quy ñịnh tại Nghị quyết này, thì
ñược sử dụng nguồn 40% (riêng lĩnh vực y tế là 35%) nêu trên còn dư ñể chi ñầu tư,
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mua sắm, hoạt ñộng chuyên môn của ñơn vị và thực hiện cơ chế tự chủ theo quy ñịnh
hiện hành.
2. Phạm vi trích lập nguồn cải cách tiền lương từ số thu ñược ñể lại
Các ñơn vị xác ñịnh phạm vi trích lập nguồn cải cách tiền lương từ nguồn
thu ñược ñể lại theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư hướng dẫn xác
ñịnh nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện ñiều chỉnh mức lương cơ sở
hàng năm1.
ðiều 7. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 ñến ngày 31 tháng
12 năm 2020 chi thu nhập tăng thêm ñủ 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ và duy
trì ñến hết thời gian thí ñiểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11
năm 2017 của Quốc hội.
ðiều 8. Tổ chức thực hiện:
Giao Ủy ban nhân dân thành phố:
1. Quy ñịnh, hướng dẫn chi tiết việc bố trí ngân sách, cách thức phân bổ, chi trả
thu nhập tăng thêm cho từng cán bộ, công chức, viên chức; quy ñịnh mỗi ñơn vị phải
có quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chi kịp thời theo hàng quý.
2. Quy ñịnh, hướng dẫn tiêu chí ñánh giá theo tính chất công việc; có chỉ
số ño lường ñể ñánh giá hiệu suất làm việc ñối với cá nhân ñể làm cơ sở phân
bổ, phân chia thu nhập tăng thêm ñảm bảo nguyên tắc theo kết quả, hiệu quả
công việc; nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, năng suất lao ñộng; gắn với cải
cách hành chính, tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; sắp xếp tổ chức
bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giảm biên chế; giao thẩm quyền thủ
trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị quyết ñịnh, chịu trách nhiệm trước lãnh ñạo
thành phố và phải công khai, dân chủ, bảo ñảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ,
công chức, viên chức.
3. Có chế ñộ kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi thu nhập bình quân tăng thêm
cho cán bộ, công chức, viên chức;

1

Ví dụ theo quy ñịnh tại Thông tư 67/2017/TT-BTC: ðối với số thu học phí chính quy tại các cơ sở giáo dục, ñào tạo
công lập: 40% số thu ñể thực hiện CCTL ñược tính trên toàn bộ số thu học phí; ñối với số thu phí (thuộc danh mục phí
theo quy ñịnh của pháp luật về phí, lệ phí) 40% số thu ñể thực hiện cải cách tiền lương ñược tính trên số thu ñược ñể lại
theo chế ñộ sau khi loại trừ các chi phí cần thiết cho các hoạt ñộng cung cấp dịch vụ thu phí theo quy ñịnh của pháp luật
về phí, lệ phí...
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4. Sau một năm thực hiện, tổ chức khảo sát, ñánh giá kết quả thực hiện; trong ñó
chọn một số ñơn vị ñể ñánh giá, ño lường hiệu quả công việc, hiệu suất làm việc,
năng suất lao ñộng từng cán bộ, công chức, viên chức và ñơn vị.
5. ðịnh kỳ hàng năm báo cáo Hội ñồng nhân dân thành phố kết quả thực hiện và
nguồn cải cách tiền lương còn dư của thành phố./.
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

