
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 103/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016 

THÔNG Tư 

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phưong thức chi thực hiện điều chỉnh 
mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 

của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối vói cán bộ xã đã nghỉ việc 
theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 

của Chính phủ 

Căn cứ Nghị định sổ 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định mức ỉương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 
(sau đây viết tắt ỉà "Nghị định sổ 47/2016/NĐ-CP"); 

Căn cứ Nghị định sổ 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chỉnh phủ 
điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng thảng và trợ cấp 
đổi với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995 (sau đây viết tắt là 
"Nghị định sổ 55/2016/NĐ-CP ";,ể 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc xác định nhu cầu, 

nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo các Nghị 
định nêu trên. 

Điều 1. 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 mức lương cơ sở đối với các đối tượng làm việc trong các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP. 

b) Điều chỉnh quỹ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở 
cấp xã, thôn, tổ dân phố theo mức khoán quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-
CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức 
danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, 
thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 



c) Điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP 
ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT 
ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng theo quy định tại Nghị định 
số 55/2016/NĐ-CP. 

2. Căn cứ quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP, Nghị định số 
55/2016/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông ta này, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương (sau đây viết tắt là "các bộ, cơ 
quan Trung ương") và ủy ban nhân dân (sau đây viết tắt là "UBND") các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

a) Tố chức, hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu kinh phí và nguồn kinh phí để thực 
hiện điều chỉnh mức lương cơ sở của các cơ quan, đơn vị và các cấp trực thuộc; 
điều chỉnh quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp 
xã, thôn, tổ dân phế1 theo mức khoán; điều chỉnh trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã 
đã nghỉ việc, gửi Bộ Tài chính theo quy định. 

b) Xác định, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện chi trả tiền lương mới cho cán 
bộ, công chức, viẽn chức; trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc; phụ cấp đối với 
những người hoại động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đúng chế độ 
qui định và hướng dẫn tại Thông tư này, 

Điều 2. Xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sỏ' 
theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc 
theo Nghị định sổ 55/2016/NĐ-CP 

1. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức để xác định nhu cầu kinh phí thực 
hiện là số thực cỏ mặt tại thời điểm báo cáo (sổ có mặt tại thời điểm ngày 01 tháng 
5 năm 2016). 

Đối với số cán bộ, công chức, viên chức, không vượt quá tổng số biên chế 
được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) năm 2016. 

Đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng, chỉ tổng hợp số người làm 
việc theo ché độ hợp đồng không thời hạn trong cơ quan hành chính nhà nước theo 
quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính 
phủ về thực hiện chế độ họp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây viết tắt là "Nghị định số 68/2000/NĐ-CP"); số 
người làm việc theo chế-độ hợp đồng không thời hạn trong cơ quan Đảng, tổ chức 
chính trị - xã hội áp dụng theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (không 
bao gồm ngưòù lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp); số người làm việc theo 
chê độ hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc quân đội 
nhân dân và cồng an nhân dân để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 
47/2016/NĐ-CP. 
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Đối với số người vượt so với tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao 
(hoặc phê duyệt) tại thời điểm báo cáo, thì cơ quan, đơn vị phải tự đảm bảo nhu càu 
kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 
47/2016/NĐ-CP của số biên chế này từ các nguồn kinh phí theo quy định của pháp 
luật; không tổng hợp chung vào nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở năm 
2016 của các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương. 

Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) cụ thể của 
các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được 
xác định như sau: 

- Biên chế của các bộ, cơ quan trung ương: biên chế các cơ quan của Quốc 
hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước 
theo Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; biên chế của Văn phòng Chủ tịch 
nước theo Quyết định của Chủ tịch nước; biên chế các cơ quan Đảng, tổ chức 
chính trị - xã hội ở Trung ương do Ban Tổ chức Trung ương thông báo; biên chế 
của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo quyết định của cấp có thẩm quyền; biên chế 
hành chính nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương khác theo quyết định giao của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ; biên chế đơn vị sự nghiệp của các bộ, cơ quan trung ương 
khác theo quyết định giao của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương và Thủ 
trưởng các đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật. 

- Biên chế của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: biên ché hành chính 
nhà nước theo quyết định giao của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; biên chế sự nghiệp theo 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật; 
biên chế của các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị — xã hội ở địa phương do Ban Tô 
chức Trung ương thông báo. Riêng đối với biên chế cán bộ chuyên trách, công 
chức cấp xã được xác định trong phạm vi định biên theo quy định tại khoản 1 Điêu 
4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ. 

2. Nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 
47/2016/NĐ-CP được xác định căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; 
phụ cấp lương theo chế độ quy định (không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, 
làm thêm giờ và các khoản phụ cấp được quy định bằng mức tuyệt đối); mức 
khoán quỹ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, 
tổ dân phố theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 
2013; các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm y tế, kinh phí công đoàn); mức tiền lương cơ sở tăng thêm quy định tại Nghị 
định số 47/2016/NĐ-CP so với Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 
2013 theo số biên chế quy định tại khoản 1 Điều 2 nêu trên. 

3. Đối với những người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng tiền 
lương tăng thêm theo quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 
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năm 2015 của Chính phủ, nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh 
và các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 
đồng/tháng của tháng 5 năm 2016 thấp hơn tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức 
vụ, chức danh, các khoản phụ cấp lương (nếu có) và tiền lương tăng thêm theo 
Nghị định số 17/2015/NĐ-CP tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của 
tháng 4 năm 2016, thì được hưởng phần chênh lệch cho bàng tổng tiền lương đã 
hưởng của tháng 4 năm 2016 và tổng hợp vào nhu cầu tiền lương tăng thêm theo 
Nghị định này. 

4. Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 47/2016/NĐ-CP của các bộ, cơ 
quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm cả kinh 
phí tăng thêm thực hiện các chế độ, chính sách sau: 

a) Đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực 
lượng vũ trang của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; đóng bảo hiểm y tế cho thân 
nhân người làm công tác cơ yếu. 

b) Chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp theo Quy định số 
169-QĐ/TW ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư; chế độ bồi dưỡng hàng 
tháng phục vụ hoạt động cấp uỷ thuộc cấp tỉnh theo Quy định số 3115-QĐ/VPTW 
ngày 4 tháng 8 năm 2009 của Văn phòng Trung ương Đảng; 

c) Hoạt động phí tăng thêm của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; 

d) Hỗ trợ kinh phí để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ không 
chuyên trách cấp xã; hỗ trợ quỹ phụ cấp tăng thêm đối với người hoạt động không 
chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố theo mức khoán từ ngân sách 
trung ương; 

đ) Hỗ trợ đối với tiền lương của giáo viên mầm non xã, phường, thị trấn làm 
việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 
năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc có 
mức trợ cấp hàng tháng thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng thực hiện theo quy định tại 
Nghị định số 55/2016/NĐ-CP. 

6. Nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp, trợ cấp tính trên lương, 
ngạch, bậc hoặc mức lương cơ sở được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
và hướng dẫn của các bộ, cơ quan Trung ương sau thời điểm ngày 01 tháng 5 năm 
2016 (nếu có) được tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 
năm 2016 và xử ]ý nguồn thực hiện theo các quy định của Thông tư này. 

Điều 3. Xác định nguồn để đảm bảo nhu cầu kỉnh phí thực hiện Nghị 
định số 47/2016/NĐ-CP và Nghị định số 55/2016/NĐ-CP 

lễ Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 47/2016/NĐ-CP trong năm 2016 
của các bộ, cơ quan Trung ương: 



a) Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể: 

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2015 chưa sử dụng hết 
chuyển sang năm 2016 (nếu có). 

- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2016 (phần còn 
lại sau khi đã sử dụng đế thực hiện các nghị định về điều chỉnh mức lương cơ sở, 
phụ cấp từ năm 2011 đến nay); 

- Sử dụng tối thiểu 40% số chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ (sau khi 
đã thực hiện cr°. khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định). 

Trường hợp các nguồn theo quy định nêu trên nhỏ hơn nhu cầu kinh phí thực 
hiện điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định tại Điều 2 Thông tư này, 
thì cơ quan, đơn vị phải tự bố trí, sắp xếp trong dự toán chi ngân sách nhà nước 
năm 2016 được giao để đảm bảo đủ nguồn thực hiện. 

Trường họp một số cơ quan, đơn vị sau khi đảm bảo đủ nhu cầu kinh phí thực 
hiện điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định tại Điều 2 của Thông tư 
này mà nguồn thu dành để cải cách tiền lương vẫn còn dư lớn và có nhu cầu phát 
triển hoạt động, thì đề xuất phương án sử dụng, báo cáo bộ, cơ quan Trung ương 
quản lý để tổng họp, gửi Bộ Tài chính có ý kiến thống nhất trước khi sử dụng; 
đồng thời phải cam kết tự thu xếp trong nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị để 
thực hiện điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền 
quyết định. 

b) Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: 

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2015 chưa sử dụng hết 
chuyển sang năm 2016 (nếu có). 

- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2016 (phần còn 
lại sau khi đã sử dụng để thực hiện các nghị định về điều chỉnh mức lương cơ sở, 
phụ cấp từ năm 2015 trở về trước). Riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu 
được để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật 
tư thay thế, vật tư tiêu hao trực tiếp phục vụ cho người bệnh và tiền lương, phụ cấp 
đã kết cấu trong giá dịch vụ; sổ thu đã sử dụng để thực hiện các nghị định về tiền 
lương, phụ cấp từ năm 2015 trở về trước). 

- Sử dụng tối thiểu 40% số chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ (sau khi 
đã thực hiện các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định). 

Trường hợp các nguồn theo quy định nêu trên nhỏ hơn nhu cầu kinh phí thực 
hiện điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định tại Điều 2 Thông tư này, 
các đơn vị phải tự sắp xếp, bố trí từ các nguồn thu của đơn vị theo quy định và dự 
toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 được giao (nếu có) đế đảm bảo đủ nguồn 
thực hiện. 
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Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sau khi đảm bảo nhu cầu kinh phí thực 
hiện điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định tại Điều 2 Thông tư này 
mà nguồn thu dành để cải cách tiền lương vẫn còn lớn và có cam kết tự thu xếp 
trong nguồn kinh phí của đon vị để thực hiện điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo 
lộ trình do cơ quan có thẩm quyền quyết định, thì được sử dụng nguồn còn dư để 
chi đầu tư, mua sắm, hoạt động chuyên môn, thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định 
hiện hành; kết thúc năm ngân sách, báo cáo cơ quan chủ quản để tổng hợp báo cáo 
Bộ Tài chính kết quả sử dụng nguồn kinh phí này. 

Đối với các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 
thực hiện tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của 
Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học 
công lập giai đoạn 2014-2017: Đơn vị được quyết định tỷ lệ nguồn thu năm 2016 
phải trích lập để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm tiền lương 
tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị, bao gồm cả nguồn thực hiện cải cách tiền 
lương đến hết năm 2015 chưa sử dụng (nếu có). Ngân sách nhà nước không cấp bổ 
sung cho đơn vị để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 và năm tiếp theo lộ 
trình điều chỉnh tiền lương do cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 47/2016/NĐ-CP, Nghị định số 
55/2016/NĐ-CP trong năm 2016 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

a) Nguồn kinh phí: 

- Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2016 tăng 
thêm so với dự toán năm 2015 (trừ các khoản tiền lương, các khoản có tính chất 
lương) theo Quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính; 

- Sử dụng nguồn tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2016 (trừ 
các khoản tiền lương, các khoản có tính chất lương) theo Quyết định giao dự toán 
của Bộ Tài chính; 

- Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2015 chưa sử dụng hết 
chuyển sang (nếu có); 

- Nguồn còn dư (nếu có) sau khi đảm bảo nhu cầu tiền lương, các khoản phụ 
cấp theo lương theo các nghị định của Chính phủ về điều chỉnh tiền lương cơ sở, 
phụ cấp từ năm 2011 đến nay và điều chỉnh tiền lương tăng thêm đối với đối tượng 
có hệ số lương từ 2,34 trở xuống trong 4 tháng đầu năm 2016 theo chế độ quy 
định, từ các nguồn: 

+ Nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng 
đất) thực hiện năm 2015 so với dự toán năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ giao; 

+ Nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng 
đất) dự toán năm 2016 so với dự toán năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ giao; 
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+ Nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng 
đất) dự toán năm 2015 so với dự toán năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ giao; 

+ Nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng 
đất) dự toán năm 2014 so với dự toán năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ giao; 

+ Nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng 
đất) dự toán năm 2013 so với dự toán năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ giao; 

+ Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2011 (trừ các khoản 
tiền lương, các khoản có tính chất lương) theo Quyết định giao dự toán của Bộ Tài 
chính; 

+ Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2012 tăng thêm so với 
dự toán năm 2011 (trừ các khoản tiền lương, các khoản có tính chất lương) theo 
Quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính; 

+ Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2013 tăng thêm so với 
dự toán năm 2012 (trừ các khoản tiền lương, các khoản có tính chất lương) theo 
Quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính; 

+ Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2014 tăng thêm so với 
dự toán năm 2013 (trừ các khoản tiền lương, các khoản có tính chất lương) theo 
Quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính; 

+ Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2015 tăng thêm so với 
dự toán năm 2014 (trừ các khoản tiền lương, các khoản có tính chất lương) theo 
Quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính; 

+ Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2016; đối với số 
thu dịch vụ, sử dụng tối thiểu 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ (sau 
khi đã thực hiện các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định). 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 trực tiếp sử dụng cho người 
bệnh và tiền lương, phụ cấp đã kết cấu trong giá dịch vụ. 

b) Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tự cân đối thu chi ngân 
sách địa phương, dư nguồn thực hiện cải cách tiền lương (ngân sách trung ương 
không bổ sung tiền lương trong giai đoạn 2011-2015) và cam kết đảm bảo nguồn 
kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương tăng thêm theo lộ trình do cơ quan có 
thẩm quyền quyết định, thì UBND cấp tỉnh được quyết định tỷ lệ trích nguồn thu 
được để lại theo chế độ để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ quan, đơn 
vị có số thu sự nghiệp lớn trên địa bàn cho phù hợp (đảm bảo các cơ quan, đơn vị 
này phải tự sắp xếp bố trí nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình do 
cơ quan có thẩm quyền quyết định). Ngân sách trung ương không bổ sung kinh phí 
để cải cách tiền lương cho các địa phương nàyệ 
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c) Đối với các cơ quan hành chính, đem vị sự nghiệp công lập ở địa phương có 
nguồn thu được để lại để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 còn dư: UBND 
cấp tỉnh căn cứ hướng dẫn tại điểm a, b khoản 1 Điều này và tỷ lệ trích nguồn thu 
được để lại theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này, qui định cụ thể cho phù 
họp với tình hình thực tế của địa phương, 

d) Đối vói các địa phương nghèo, ngân sách khó khăn; sau khi sử dụng các 
nguồn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này mà vẫn thiếu nguồn thực hiện điều 
chỉnh mức lương cơ sở năm 2016, ngân sách trung ương bổ sung số thiếu cho địa 
phương để thực hiện. 

đ) Trường hợp số bổ sung từ ngân sách trung ương để thực hiện cải cách tiền 
lương đã bố trí trong dự toán chi ngân sách địa phương năm 2016 cao hơn số bổ 
sung chính thức sau khi thẩm định nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương 
năm 2016, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hoàn trả ngân sách 
trung ương phần chênh lệch lớn hơn. 

e) Trường họp các nguồn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này lớn hơn nhu 
cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 theo quy định, các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương tự đảm bảo phần kinh phí thực hiện; phần còn lại 
chuyển sang năm 2017; không sử dụng phần kinh phí còn lại này cho các mục tiêu 
khác. Trường họp nguồn cải cách tiền lương của địa phương còn dư lớn, đảm bảo 
được nhu cầu kinh phí cải cách tiền lương theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền 
quyết định, thì có báo cáo cụ thể gửi Bộ Tài chính xem xét giải quyết theo quy 
định tại điểm c khoản 2 Điều 1, Quyết định số 383/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 
2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Số thu được để lại theo chế độ quy định tại khoản 1, 2 Điều này không 
được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường họp số thu này 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 phí cho hoạt 
động thu (chỉ được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường họp 
các công việc, dịch vụ này 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% sổ thu để 
thực hiện chế độ cải cách tiền lương được tính trên toàn bộ số thu học phí của học 
sinh (bao gồm cả kinh phí được ngân sách nhà nước cấp bù học phí theo quy định). 

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 
tiền lương được tính trên số thu học phí từ các hoạt động trên sau khi loại trừ các 
chi phí liên quan. 
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c) Đối 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 để 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. Kinh phí thực hiện Nghị định số 47/2016/NĐ-CP đối với người làm việc 
theo chế độ họp đồng lao động qui định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 
47/2016/NĐ-CP (ngoài số hợp đồng lao động qui định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 
này) do cơ quan, đơn vị tự đảm bảo từ dự toán ngân sách nhà nước được giao đầu 
năm và các nguồn thu hợp pháp khác. 

5. Kinh phí thực hiện Nghị định số 4'7/2016/NĐ-CP đối với biên chế, lao động 
của hệ thống công đoàn các cấp được đảm bảo từ nguồn thu 2% kinh phí công 
đoàn; không tổng hợp vào nhu cầu kinh phỉ thực hiện tiền lương, trợ cấp tăng thêm 
của các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

6ế Kinh phí thực hiện Nghị định số 47/2016/NĐ-CP đối với biên chế, lao động 
của Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cán bộ thực hiện chế độ 
bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo từ nguồn chi quản lý bộ máy theo quy định. 

7. Kinh phí thực hiện Nghị định số 47/2016/NĐ-CP đối với biên chế, lao động 
trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán chi mà trong quyết định khoán chi 
của cấp có thẩm quyền qui định trong thời gian khoán, cơ quan, đơn vị tự săp xếp 
trong mức khoán để đảm bảo các chế độ, chính sách mới ban hành (ví dụ: cơ quan 
Thuế, cơ quan Hải quan, Đài Truyền hình Việt Nam), được đảm bảo trong tống 
nguồn kinh phí đã được khoán. 

Điều 4. Báo cáo và thẩm định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị 
định số 47/2016/NĐ-CP và Nghị định số 55/2016/NĐ-CP 

1. Tất cả 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 Nghị định nêu trên 
trong năm 2016, gửi Bộ Tài chính chậm nhất trước ngày 31 tháng 8 năm 2016. 

2. Bộ Tài chính không thẩm định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị 
định số 47/2016/NĐ-CP năm 2016 đối với các bộ, cơ quan Trung ương; các bộ, cơ 
quan Trung ương quyết định việc thẩm định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện 
Nghị định số 47/2016/NĐ-CP đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

3. Bộ Tài chính thẩm định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiên 
lương năm 2016 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định. 

Đối với địa phương nghèo, ngân sách khó khăn cần hỗ trợ từ ngân sách trung 
ương để đảm bảo nguồn thực hiện Nghị định số 47/2016/NĐ-CP và Nghị định sổ 
55/2016/NĐ-CP, chậm nhất đến ngày 01 tháng 12 năm 2016 phải có báo cáo theo 

9 



biểu mẫu quy định gửi Bộ Tài chính; quá thời hạn trên, nếu địa phương không có 
báo cáo thì coi như đã tự đảm bảo nguồn, ngân sách trung ương không hỗ trợ. 

(Các bộ, cơ quan Trung ương gửi báo cáo nhu cầu và nguồn theo biểu mẫu sổ 
1, 3a, 3b và 3c đính kèm; các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương gửi báo cảo 
nhu cầu và nguồn theo biểu mẫu số 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ, 2e, 4a và 4b đỉnh kèm). 

Điều 5. Phương thức chi trả kinh phí thực hiện Nghị định số 47/2016/NĐ-
CP và Nghị định số 55/2016/NĐ-CP 

1. Các bộ, cơ quan Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chủ động sử 
dụng các nguồn theo quy định để chi trả tiền lương tăng thêm cho cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động theo đúng chế độ quy định. 

2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nguồn kinh phí để 
thực hiện Nghị định nêu trên lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện, các địa phương 
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 cho các đơn vị dự toán 
cùng cấp và cấp ngân sách trực thuộc còn thiếu nguồn. 

3ễ Đối với các địa phương nghèo, ngân sách khó khăn, có nhu cầu kinh phí 
thực hiện Nghị định nêu trên lớn hon nguồn kinh phí theo quy định tại Thông tư 
này: 

Trong khi chờ cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, ngân sách cấp trên thực 
hiện tạm cấp kinh phí cho ngân sách cấp dưới chưa đảm bảo đủ nguồn thực hiện; 
đối với 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 đon vị sử dụng ngân sách 
được chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2016 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, 
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng khác theo quy định tại 
Thông tư này. số kinh phí tạm cấp được giảm trừ khi cấp có thẩm quyền bổ sung 
kinh phí thực hiện tiền lương, trợ cấp tăng thêm. 

4. Kế toán và quyết toán: Việc kế toán, quyết toán kinh phí thực hiện tiền 
lương, phụ cấp cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư này 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 
tại Thông tư này, Thủ trưởng các bộ, cơ quan Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về thời gian, biểu mẫu báo cáo 
cho các đơn vị và các cấp ngân sách trực thuộc phù họp với quy định về việc tổng 
hợp, báo cáo Bộ Tài chính tại Thông tư này. 

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. 
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3. Thông tư số 104/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh 
mức lương cơ sở theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013, 
điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xà đã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2013/NĐ-
CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này 
có hiệu lực thi hành. 

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư này 
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp 
dụng quy địĩi tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

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 để kịp thời xem xét, giải quyết J.ịỵ 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thù tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- HĐND, ƯBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
-Văn phòng Tồng bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; Huỳnh Quang Hải 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiêm toán nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Sớ Tài chính, KBNN các tinh, 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, VụNSNN. (Wob) 

TRƯƠNG 
ÌUJỞNG 

11 




