
Bộ, CO QUAN TRUNG ƯƠNG . 
CHƯƠNG ... 

Biểu số 1 

BÁO CÁO NHƯ CẦU KINH PHÍ THỤ C HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2015/NĐ-CP NẰM 2015 
(Kèm theo Thông tư số 32/20Ỉ5ỈTT-BTC ngày 17 tháng 3 năm 2015 cùa Bộ Tài chính) 

(Dùng cho các Bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính) 

Đơn vị: 1'riêu đống 

STT NỘI DUNG 

TỔNG SỔ 
Lĩnh vục ... (clú tiết 
tìnig lĩnh vực chi) 

STT NỘI DUNG Tổng biên chế nãm 
2015 dược cấp cỏ 
thẩm quyền giao 
hoặc phê duyệt 

Tông số biên chế có hệ 
số lương tù 2,34 trờ 

xuống có mặt tại thời 
điềm 01/01/2015 

(không bao gồm đói 
tượng hợp dông theo 

Nghị định 68/2010/NĐ-
CP) 

Tống số dối tượng làm 
việc theo chế độ hợp 
đồng không thời hạn 

theo Nghị định 
68/2010/NĐ-CP có hệ 

số lương từ 2,34 trờ 
xuống có mặt thời điểm 

01/01/2015(1) 

Quỹ tiền lương ngạch, bậc, 
chức vụ theo Nghị đinh số 

66/2013/NĐ-CP của dối tuợng 
có hệ sá lương từ 2,34 trở 

xuống (1 tháng) 

Nhu cầu kinh phí tăng 
lương theo Nghị định số 

17/2015/NB-CP (1 
tháng) 

Số (hảng bình quân trong 
năm được điểu chinh tiền 
lương theo Nghị định số 

17/2015/NĐ-CP 

Nhu cẩu kinh phí tiền 
lươiig tăng thêm năm 

2015 

Chi tiết iheo các 
chi tiêu như từ cộ1 

1 đến côt 6 

A 

1 
2 
3 

B 1 2 3 4 5 = (4) X 8% 6 = (7)/(5) 7 = (5)x(6) A 

1 
2 
3 

TỔNG SÓ 

(Chi tiết theo từng đơn v/ 

thuộc, trục ihuộc) 

Đơn vị... 
Đơn vị. . 

Ghi chú: (I) Chi tổng hợp đẻĩ lượng hợp đồng 68 (không thời hạn) cúa đơn vị quán lý hành chính, Đàng, tồ chúc chính trị - xã hội 
, ngà)>.. (háng ... năm . . 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Kỷ tên, đóng dấu) 



UBNDTỈNII, THÁÌNÍ; PHÓ Biểu ếổ 2a 

BÁO C>ẬO NHU CẦU KINH PHÍ THỤC HIỆN NGHỊ ĐỊNH sù 17,/2015/NĐ-CP IVÃM2015 
(Kèm 'heo Thông tư sổ 32/2015/TT-BTC ngày 17 thảng 3 năm 2015 a*n Bộ Tài chính) 

(Dùrt '7 °ho UBND tình, thành phố trực thuộc trung ươĩTĩ hác các Bộ Tòi citỉ.ih) 

STT Nội dung 

Tông số 
Sự nghiêp giáo dục - đào tạo 
- Sự nghiệp giáo dục: 
Trong đó Giáo viên mâm non hợp đông lao 
động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg 
- Sự nghiệp dào tạo 
Sự nghiệp y tể 
Sư nghiệp khoa học-công nghệ 
Sự nghiệp môi trường 
Sự nghiệp văn hoá ihồng tin 
Sự nghiệp phát thanh truyền hình 
Sự nghiệp thể dục - Ihể thao 
Sự nghiệp đàm bào xã hội 
Chi quàn Ịý nhà nước, đàng, đoàn (hề 
Cấp tinh và huyện 
Trong dó: - Quản lv nhà nước 

- Đảng 
- Đoàn thề 

Cán bộ chuyên trách, công chức xã 

BỈSil ché đươc 
cấp có thẩm 

qỉì.yèn KÍao hoặc 
phê duyệt nảrn 

2015 (1) 
(Người) 

Tỏng sò ÙC! 
tượng có mặl 

ị tai thài điểm 

Tông sô dồi tượng 
có hệ số lương 

nợạch bậc, luiTrm 
chức vụ 2,34 trở 
xuấng có ìnặí tai 

I thời điẻm 
(2) (Người) 01/01/2015 

(Người) 

'long hệ số tiền 
lương ngạch bậc, 

lưOTig chức vụ 
cùa s ̂  đối tuợng 
có hệ số lưoiie 
2,34 trả xuống 

Tiền lương tăng 
thêm 1 tháng theo 

Nghị định số 
17/20 ị 5/NĐ-CP 

7- (6) X 1,15 x0,06 

Sô tháng binh 
quân trong năm 
dược diều chình 
tiền lương theo 

Nghị định số 
17/2015/NĐ-CP 

ĩ (W) 

Tống nầu cầu tiền 
iưcnig tăng thêm năm 

2015 theo Nghị định sồ 
17/2015/NĐ-CP (Triệu 

đồng) 

Ghi chú: (!) Không kê đôi tượng hợp dông không thời hạn theo Nghị định sô 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 ; 
(2) Beo gồm đối tượng Ì1ỢỊ1 đồng ktiôiig thời hạn theo Nghị định số 68/2ỌOO/NĐ-CỈ' ngây 17/11/2000 làm việc trong cơ quan hành chiníi nhả nuức, Dàng, tô chức chính trí - xã hội, 

Ngày tháng năm 
CHƯ TỊCH UBNI) TỈNH, THÀNH PHỐ 

(Kỷ lên, đóng dầu) 



Biểu số 2b 

UBND TỈNII, THÀNH PHÓ ẻ.. 

BẢNG TỎNG HỢP QUỸ TRỢ CẤP TẢNG THÊM NĂM 2015 CỦA CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRÁN ĐẢ NGHỈ VIỆC 
HƯỞNG TRỢ CÁP HÀNG THẢNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH 09/2015/NĐ-CP 

(Kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17 thảng 3 năm 20ỉ5 của Bộ Tài chính) 
(Dùng cho ƯBND linh, (hành pho trực (Ỉ1UỘC trung ương báo cáo Bộ Tài chính) 

Đơn vị: Triệu đổng 

STT NỘI DUNG 

TỔNG SỐ NGƯỜI 
NGHÌ VIỆC 

HƯỞNG TRỢ 
CÁP HÀNG 
THÁNG TẠI 
THÒI ĐIÈM 
01/01/2015 

QUỸ TRỢ CẤP 1 
THÁNG THEO 

QUY ĐỊNH TẠI 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 
73/2013/ND-CP 

QUỸ TRỢ CÁP 1 
TI IÁNG THEO 
QUY ĐỊNH TẠI 
NGHỊ ĐỊNH SÓ 
09/2015/ND-CP 

QUỸ TRỢ CẤP 
TẢNG THÊM 

01 THÁNG 

TỔNG QUỸ TRỢ 
CẨP TẢNG THÊM 

NĂM 2015 

A B (1) (2) = (1) X mức TC (3) = (1) X mức TC 

3
 ; 

1 
r 

II (5) = (4)xl2T 

TỎNG SÓ 

1 Nguyên bí thư, chủ tịch. 

2 

Nguyên Phó bí thư, phó chù tịch, Thường 
trực Đảng uỳ, Uỳ viên, Thư ký ƯBND Thư 
ký HĐND, xã đội Irường 

3 Các chức danli còn lại 

ngày.. tháng ... năm ... 
CHỦ TỊCH ƯBND TỈNH, THÀNH PHÓ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Bộ, Cơ QUAN TRUNG ƯƠNG . 
CHƯƠNG ... 

Biểu số 

BÁO CÁO NGUỒN KINH PHÍ THựC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2015/NĐ-CP NĂM 2015 
(Kèm theo Thông tư sỗ 32/2015/ĨT-BTC ngày 17 thảng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính) 

(Dùng cho các Bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính) 

Đơn vị: Triệu đổ nụ 

STT NỘI DUNG 

TỔNG SỐ 
Lĩnh vực ... 

(chi tiết từng 
lĩnh vực chi) 

STT NỘI DUNG 
Nhu cầu kinh phí 
thực hiện Nghị 

định số 
17/2015/NĐ-CP 

năm 2015 

Nguồn để thực hiện điều chình tiền lương cho 
người cỏ hệ số lương từ 2,34 trở xuống năm 

2015 

Số đề nghị bổ 
sung để thực 

hiện tiền 
lương tăng 

thêm (nếu có) 

Nguồn để thực hiện tiền lương tăng thêm năm 
2015 chưa sử dụng hết (nếu có) 

Chi tiết theo 
các chi tiêu 
như từ cột 1 
đến CÔI 8 

STT NỘI DUNG 
Nhu cầu kinh phí 
thực hiện Nghị 

định số 
17/2015/NĐ-CP 

năm 2015 Tổng số 

40% số thu để 
lại theo chế độ 
(riêng ngành y 

tể là 35%) 

Nguồn tiết 
kiệm 10% chi 
thường xuyên 
để thưc hiên 
cải cách tiền 

lương 

Số đề nghị bổ 
sung để thực 

hiện tiền 
lương tăng 

thêm (nếu có) Tổng số 

40% số thu để 
lại theo chế độ 
(riêng ngành y 

tế là 35%) 
chưa sử dụng 

hết 

Nguồn tiết 
kiệm 10% chi 
thường xuyên 
chưa sử dụng 

hết 

Chi tiết theo 
các chi tiêu 
như từ cột 1 
đến CÔI 8 

A B 1 2-(3)'(4) 3 4 5=(1M2) 6-(2)-(l) 7 8=(6)-(7) 

1 
2 
3 

TỎNG SÓ 

(Chi tiết theo 
lừng đơn vị ihuộc, 

trực thuộc) 

Dơn vị... 
Đơn vị ... 

• .ngày., tháng năm... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký lên, đónẹdau) 



BỌ, Cơ ỌUAN TRUNC ƯƠNG ... 
CHƯƠNG .... 

Bieu M» Jb 

BÁO CÁO NGƯỎN KINH PIIÍ THựC lilỆN NGHỊ ĐỊNH SỎ I7/20I5/NB-CP NẮM 2015 CÙA CÁC ĐƠN VỊ sự NGHIỆP TRỰC THUỘC CÁC BỘ, cơ QUAN TRUNG ƯƠNG 
(Kèm ibeo Thông tư số 32 20Ì5 TT-BTC ngày 17 tháng 3 năm 20Ị5 của Bộ Tài chính) 

(Dùng cho các Bộ. cơ quan (rung trơĩĩg báo cáo Bộ Tài chính) 

f}(jn Vf ĩ'rtẽn tĩắrìỊỊ 

STT Nội DUNG 

TỐNG SỒ 
Lĩnh vực . 

(chi lie( lùng 
lỉnh vuc chi) 

STT Nội DUNG 
Nhu cỉu kinh 
phí Lhựv hiện 

Nạhj dịnh 
17/2015/NĐ-
CP nảm 2015 

So thu dược dể ]|i theo chồ độ Ngnèn 1ÍC( kifm 1U% chi tliuÃTtg xuyên 

Sô dế nghị 
sung dc ihụe li iệii 

viền Ị ương lảng 
ihẽm nãm 2£i 15 

Nguồn đc ihụs hiện liển lương lãng ihcm nõm 
2015 chưo SŨ dụng hel (náu có) 

Chi rtềi theo 
càc chi tiễu 
nhưtùcõt ỉ 
dền cớ1 N 

STT Nội DUNG 
Nhu cỉu kinh 
phí Lhựv hiện 

Nạhj dịnh 
17/2015/NĐ-
CP nảm 2015 

Thực ht-pn 
tiim ỈO14 

IJự tữản m-ãm 
20(5 

40% số thu de 
lại iheo che dội 

nim 2015 
(riêng ngành y 

tề ỉa 35%) 

5-ầ dã sứ dụnfỉ 
dế thực hiẽii các 

Nghi dic.il về 
tien luongi phụ 

cẳfi tử Ỉiỉbn 20Ị4 
líơ ve liỉiỏc 

SÀ ihu dc Ihục 
hiên lièn 

[ương ting 
thêm nầm 

2014 chưilứ 
dựng het 

chuyển sang 

SÃ ihu đe lliực 
hỉẽn liền 

luemg táng 
lhctn nrÍTu 

2015 

Chi thường XUYCTI (tu «pàn 20 M Chí Lhtróng .-ĩuvẽn d!ư DOÁỊỊ 2CI15 Sổ tiết kiệm 10% ì 
chi TX dự loàn 
«iõm 2015 Sijig 

ihêin so vói rtiin 
20 M dc tliực hiện 
eã( cách tiên ỉirơng 

Sổ tiềl Liệm dề 
thuchíõilicn 

lương năm 
2014 chưa sử 

dụng hét 
chuỊÍn lang 

SỔ liết kiệm dề 
Ihục hiộn lièn 

lương táng 
ihêm nỏm 201 % 

Sô dế nghị 
sung dc ihụe li iệii 

viền Ị ương lảng 
ihẽm nãm 2£i 15 Tông 513 

4 n% sồ ihu dc 
loi líl«5 cIk dô 
{jicng ngành V 

tá u 15%) 

Nguồti Líct 
kiệm 10% chi 
Ihưòng *U)ẽn 

Chi rtềi theo 
càc chi tiễu 
nhưtùcõt ỉ 
dền cớ1 N 

STT Nội DUNG 
Nhu cỉu kinh 
phí Lhựv hiện 

Nạhj dịnh 
17/2015/NĐ-
CP nảm 2015 

Thực ht-pn 
tiim ỈO14 

IJự tữản m-ãm 
20(5 

40% số thu de 
lại iheo che dội 

nim 2015 
(riêng ngành y 

tề ỉa 35%) 

5-ầ dã sứ dụnfỉ 
dế thực hiẽii các 

Nghi dic.il về 
tien luongi phụ 

cẳfi tử Ỉiỉbn 20Ị4 
líơ ve liỉiỏc 

SÀ ihu dc Ihục 
hiên lièn 

[ương ting 
thêm nầm 

2014 chưilứ 
dựng het 

chuyển sang 

SÃ ihu đe lliực 
hỉẽn liền 

luemg táng 
lhctn nrÍTu 

2015 

Tâng sồ 

Tiền tương, 
phụ cấp vả 

các Uioản cõ 
tinh chai 

lưtmjí 

Ou TX cỏn 
laĩ 

Tẻiíg sẮ 

Tiền luong. 
(iliụ cấp vé 

các khoản cô 
únh chắi 

iưorig 

Chi 1X còn 
tại 

Sổ tiết kiệm 10% ì 
chi TX dự loàn 
«iõm 2015 Sijig 

ihêin so vói rtiin 
20 M dc tliực hiện 
eã( cách tiên ỉirơng 

Sổ tiềl Liệm dề 
thuchíõilicn 

lương năm 
2014 chưa sử 

dụng hét 
chuỊÍn lang 

SỔ liết kiệm dề 
Ihục hiộn lièn 

lương táng 
ihêm nỏm 201 % 

Sô dế nghị 
sung dc ihụe li iệii 

viền Ị ương lảng 
ihẽm nãm 2£i 15 Tông 513 

4 n% sồ ihu dc 
loi líl«5 cIk dô 
{jicng ngành V 

tá u 15%) 

Nguồti Líct 
kiệm 10% chi 
Ihưòng *U)ẽn 

Chi rtềi theo 
càc chi tiễu 
nhưtùcõt ỉ 
dền cớ1 N 

B J 2 3 4 5 Ù 1-Ỉ4H5ÌH6) 8 9 IU-UH9) 11 12 I3-ÍUHỈ2) I4sỈU%x(I3ẽlO) 15 16-ÍI4KI5) Ư-Í1H7HI6) IHẳ(l6VK7MI) 13 20 

1 
2 
3 

ỊÔ&QAỒ ; (Chí /tẽỉ titttĩ 
lừng đơn vị 
íhuậc, trực 

ihttỂe) 
E>cni V l" 
Omi vị 

• • lỊỊÒy tháng nõm 
THỬ TRƯỜNG DƠN VỊ 

(Kỷ tín. dỏng tMuỊ 



Dộ, Cơ QUAN TRUNG ƯƠNG .. 

CHƯƠNG ... 

Birii <A lc 

BÁO CÁO NCUỎN KINH PHÍ THựC HIỆN NGHI DÍNH SỎ 17/2015/ND-CP NẲM 2015 CÙA CÁC 
Cơ QUAN IIÀNH CHÍNH THỦỌC, TRỰC THUỌC CẮC BỌ, cơ QUAN TRUNG ƯƠNG 

(Kèm theo Tỉiỗng lư số 32''20ỉ5 TT-BTC ngày Ị 7 ihátig 3 nõm 2015 cùa Bộ Tài chinh) 
(Dùng cho các Bộ, cơ quati ínơig uơĩig báo cáo Bộ Tài chhih) 

f)tm Vf- Triệu đảng 

Sti Nội dung 

Nhu cảu kinh 
phl ihục hiện 
Nghị dịnh sổ 
17/2015/NĐ-
CP nim 2015 

Số thu dược dè lại iheo chể dộ Nguồn TiẾI kiêm 10% chi ihưởng xuvẻn 

Số dè r\ghi bố 
sung dê ihực hiện 

sicn lương lẵng 
(hỄm nfijn 2UI5 

!%uÃn dè lliực h 
2015 chu 

ệr> Irền lương tỉ 
5lí riurtK Itèl (ì 

ng ihêm nàm 
ếu có) 

Sti Nội dung 

Nhu cảu kinh 
phl ihục hiện 
Nghị dịnh sổ 
17/2015/NĐ-
CP nim 2015 

Thục hiện 
nim 2014 

Dự tỡảrt 
him20ts 

40% số thụ 
đẽ lai theo 

chề dô nam 
2015 

SỐ dí sứ dựng 
dế thực hiện 

các Nghi dịnh 
về tiền lương, 
phụ cẩp ban 
hành nfljn 

2012.2013 vả 
2014 

Số ihu dể 
thực hiện lìển 

lưong lâng 
(hẻm nủm 

2014 chưa sữ 
dụng hếi 

chuyển sang 

SÂ thu dẻ Ihục 
hiên tiín lương 
tầng [hèm nám 

201 s 

Chi lhường xcnêii ílụ lo in 2014 Chi ihưòng Sưvỉn dụr (oàn 2015 
SÔ lỉểt kiệm 1)0% 
chi TX lỉư toáii 
nlm 2015 ting 
thêm so với nảm 

2014 dề Lhure Puẻn 
cải citch tiển 

1 trong 

Số tiểi kiệm dế 
thục hiện tiền 

] trong nâm 
2014 chưa sú 

dụng hếl 
chu>ền sang 

Số tiảl kiêm df 
Ihục hiặn liẻn 

luơng (Ang 
lh?m năm 

2015 

Số dè r\ghi bố 
sung dê ihực hiện 

sicn lương lẵng 
(hỄm nfijn 2UI5 Tỗtig sổ 

sổ thu dẻ 
tai theo c!iá 

dõ 

Nguồn liẽl 
kiệm 10% chi 
Ihưủng \u)"£n 

Sti Nội dung 

Nhu cảu kinh 
phl ihục hiện 
Nghị dịnh sổ 
17/2015/NĐ-
CP nim 2015 

Thục hiện 
nim 2014 

Dự tỡảrt 
him20ts 

40% số thụ 
đẽ lai theo 

chề dô nam 
2015 

SỐ dí sứ dựng 
dế thực hiện 

các Nghi dịnh 
về tiền lương, 
phụ cẩp ban 
hành nfljn 

2012.2013 vả 
2014 

Số ihu dể 
thực hiện lìển 

lưong lâng 
(hẻm nủm 

2014 chưa sữ 
dụng hếi 

chuyển sang 

SÂ thu dẻ Ihục 
hiên tiín lương 
tầng [hèm nám 

201 s 
Tổng 5ắ 

Tiển luung. 
phu cáp vả 

eéc khoản cỏ 
tính chẳl 

luơng 

Chi TX cỏn 

N 
Tồng sả 

Tiển lương, 
phụ cấp và 

các khoản cỏ 
tính chất 

luung 

Chi TX còn 
lai 

SÔ lỉểt kiệm 1)0% 
chi TX lỉư toáii 
nlm 2015 ting 
thêm so với nảm 

2014 dề Lhure Puẻn 
cải citch tiển 

1 trong 

Số tiểi kiệm dế 
thục hiện tiền 

] trong nâm 
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Biểu số 4 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ Ề.. 

TỎNG HỢP NGUỒN VÀ NHU CẦU KINH PHÍ ĐẺ THỤC HIỆN CẢI CÁCI1 TIỀN LƯƠNG NẢM 2015 
(Kèm theo Thông tư sổ 32/20ỉ5/TT-BTC ngày 17 tháng 3 năm 20ỉ5 của Bộ Tài chính) 

(Dùng cho ƯDND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo cáo Bộ Tài chính) 

Đơn vị: triệu đông 

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN 

1 2 "Ị 3 

A NGUÒN VÀ NHƯ CÀU TẢNG THÊM THỤ C HIỆN MỨC LƯƠNG cơ SỞ VÀ CÁC LOẠI PHỤ CÁP NĂM 2015 

I NGUỒN THỤC IIIỆN CẢI CÁCH TIÈN LƯƠNG NĂM 2015 
1 50% tăng thu NSĐP (không kể tăng thu tiền sừ dụng đất) thực hiện 2014 so dự toán Thủ tướng Chính phù giao năm 2014: 
2 50% tăng thu NSĐP (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) dự toán 2013 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2011: 
3 50% tăng thu NSĐP (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) dự toán 2014 so dự toán 2013 Thù tướng Chính phủ giao: 
4 50% tăng thu NSĐP (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) dự toán 2015 so dự toán 2014 Thủ tướng Chính phủ giao: 
5 Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2011 
6 Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm dự toán năm 2012 
7 Số liếl kiệm 10% chi thuòng xuyên lăng thcm dự toán nãm 20 [3 
8 Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm dự toán năm 2014 
9 Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm dự toán năm 20 ] 5 
10 Số thu đưac để lai đơn vi năm 20 ] 5 
a Tổng số thu học phí năm 20 ] 5 

Số thu 40% được trích đổ lại dơn vị đổ thực hiện chế độ tiền lương 
Trong đó : + Sổ thu được huy động de thực hiện điều chỉnh tiền lương 830.000 đồng 

1 Số thu được huy động để thực hiện điều chỉnh tiền lương 1.050.000 đồng và các loại phụ cấp 
+ Số thu được huy động để thực hiện điều chỉnh tiền lưưng 1.150.000 đồng và các loại phụ cấp 

b Tổng số tliu viện phí năm 2015 
Trong đó: Chi phi ihu (1): 
Số thu 35% được trích để lại đơn vị để thực hiện chế độ tiền iưưng 
Trong đó : + số thu được huy động để thực hiện điều chình tiền lương 830.000 đồng 

+ Số Ihu được huy động dể thục hiện điều chinh tiền lương 1.050.000 đồng và các loại phụ cấp 
4 Số ihu dược huy động dể thực hiện điều chỉnh tiền lương 1. i 50.000 đồng và các loại phụ cấp 



Biểu số 4 

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN 

1 2 3 

c Tổng số Ihu sự nghiệp khác 
Trong đó: Chi phí thu : 
Số thu 40% được trích để lại đưn vị để thực hiện ché độ tiền lương 
Trong đó : +- số thu được huy động để thực hiện điều chỉnh tiền lương 830.000 đồng 

+ Số thu được huy động dể thực hiện điều chinh tiền lưong 1.050.000 đồng và các loại phụ cấp 
+ Số thu được huy động dể thực hiện điều chinh tiền lương 1.150.000 đồng và các loại phụ cấp 

7 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương nãm 2014 chưa sử dụng hết chuyển sang 2015 
8 Ngân sách trung ương bổ sung năm 2015 để thực hiện điều chỉnh tiền lương đến mức lương tối thiểu 1.150.000 đồng/tháng 
II TÒNG NHU CÀU KINII PHÍ TẢNG THÊM ĐẺ THựC HIỆN MỨC LƯƠNG cơ SỞ VÀ MỘT SỎ LOẠI PIIỤ CÁP NĂM 2015 
1 Nhu cầu kinh phí tàng thêm để thực hiện các Nghị định về tiền lirơng năm 2015 
a Nhu càu kinh phí tăng thêm để thực hiện NĐ 22,23/2011/NĐ-CP đã thẩm định (12 tháng) 
b Nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện NĐ 31,35/2012/NĐ-CP đã thẩm định (12 tháng) 
c Nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện NĐ 66, 73/2013/NĐ-CP đã thẩm định năm 2014 (i2 tháng) 
2 Nhu cầu thục hiện chế độ BHTN, BHYT và các loại phụ cấp, trợ cấp theo quy định 
a Nhu cầu kinh phí trích nộp Bảo hiểm xã hội (1%) theo chế dộ quy định (lương 830.000 đ) 
b Nhu càu kinh phí trích nộp Bảo hiểm xã hội (1%) theo ché độ quy định (lương 1.050.000 đ) 
c Kinh phí thực hiện chế độ BHTN năm 2015 (1%) 

d 
Kinh phí tăng thêm dể thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ, Nghị định 
58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 cùa Chính phủ theo tiền lương 1.050.000 đ 

đ Phụ cấp công vụ 
- Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 57/2011/NĐ-CP (12 tháng) theo lưong 830 
- Phụ cấp công vụ tăng thêm theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP (12 tháng) theo lương 1.050 

e Phụ cấp thâm niên giáo viên theo lương 830 
g Phụ cấp iru đãi ngành y tế tăng thêm theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP theo lương 830 
h Phụ cấp, trợ cấp tăng thêm theo Nghị dịnh 1 16/2010/NĐ-CP 
i 

k 

Phụ cấp tăng thêm theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP (lương 1.050.000 đ) 
Phụ cẩp ưu đãi tăng thêm theo Nghị định 64/2009/NĐ-CP đổi vơi địa bàn tăng thêm mới được công nhận theo Quyêt định 2405/QĐ-
TTg 

! Phụ cấp Đảng, đoàn thể theo Thôn Sỉ háo số 13-TB/T\V, 1 Iưỏim dẫn Q5-Ỉ ỈD/BTCTW (lương 830.000 đ) 
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1 2 3 

m 
Nhu cầu kinh phí chi trả chế dộ thù lao đối với người nghỉ hưu, giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại hội đặc thù theo Quyết định 
30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ lướng Chính phủ 

0 Chênh lệch kinh phí tăng thêm để thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP (lương 1.050.000 đ) 
III CHÊNH LỆCH NHU CÀU VÀ NGUÒN NĂM 2015 DẺ THựC IIIỆN MỨC LƯƠNG cơ SỞ VẢ MỘT SÓ LOẠI PHỤ CÁP 

1 Phần thiếu nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ. 
1 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư 
B NGUỒN VÀ NIIU CÀU THựC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SÓ 17/2015/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 09/2015/NĐ-CP 
I NGUÒN Tllực HIỆN NGHỊ ĐỊNH SÓ 17/2015/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNIĨ SỐ 09/2015/NĐ-CP 

(Nguồn sau khi thực hiện mức lương cơ sở và các loại phụ cấp còn dư tại mục 2 phần III nêu trên) 

Trong dó: - Học phí (phần thực sử dụng) 
- Viện phí (phần thực sử dụng) 
- Nguồn thu sự nghiệp (phần thực sử dụng) 

Iỉ NHU CÀU THựC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SÓ 17/2015/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊi\H SỐ 09/2015/NĐ-CP 

III 
CIIÊNH LỆCH NIIU CÀU VÀ NGUỒN NĂM 2015 DẺ THựC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỚ 17/2015/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SÓ 09/2015/NĐ-
CP 

1 Phần thiếu nguôn ngàn sách Irung ương hỗ trợ. 
2 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư chuyến kỳ sau 

TÔNG Sỡ Bỡ SUNG T1ỀP TỬ NGAN SẢCÍI TRUNG u ỠNG CHO NSĐP ĐÉ THỬc HÍỄN CÃI CÁCÍI TIÉN LƯƠNG 
c NÃM2015 

OrtT^ÍB^H^ỈÀNHPHÔ 
( Ký tên, đóng đau) 




