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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2019/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYÉT
Sửa đối, bổ sung một sô điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho
cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tố chức chính trị,
tố chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phô quản lý
ban hành kèm theo Nghị quyêt sô 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018
của Hội đồng nhân dân thành phô

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY
(Từ ngày 07 đên ngày 09 tháng 12 năm 2019)
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa 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 Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội
về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng
nhân dân thành phố về quy định 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
đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý;
Xét Tờ trình số 5003/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân thành phố về ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 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 đơn vị sự nghiệp công lập do
thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng
3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố, Báo cáo thẩm tra số 727/BC-HĐND ngày
06 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý
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kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định 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 đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo
Nghị quyêt số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân
thành phố, như sau:
1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 4 như sau:
"3. Từ năm 2020 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14
ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực
hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch
bậc, chức vụ (tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương đã bao gồm tăng
lương theo lộ trình của Chính phủ)."
2. Sửa đổi Điều 7 như sau:
"Điều 7. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 đến ngày 31 tháng
12 năm 2020 chi thu nhập tăng thêm theo lộ trình; từ năm 2020 đảm bảo không thấp
hơn 1,2 và không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ và duy trì đến hết
thời gian thí điểm theo Nghị quyết số 54/2017QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của
Quốc hội
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:
Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyêt
này; trong đó cần quan tâm những nội dung sau:
- Đảm bảo chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở
năng suất, hiệu quả lao động trong khả năng, phạm vi cân đối ngân sách thành phố;
tương xứng với năng suất lao động, khuyên khích, tạo động lực cho cán bộ, công
chức, viên chức của thành phố đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc. Từ đó góp phần
nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, thực hiện mục tiêu phục vụ nhân dân,
thu hút nhân tài phục vụ tốt cho sự phát triển bền vững của thành phố.
- Tiêp tục quan tâm việc triển khai thực hiện khoản 3, 4, 5 Điều 8 Quy định ban
hành kèm theo Nghị quyêt số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của
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Hội đồng nhân dân thành phố; cụ thể:
"3. Có chê độ kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi thu nhập bình quân tăng
thêm cho cán bộ, công chức, viên chức;
4. Sau một năm thực hiện, tổ chức khảo sát, đánh giá kêt quả thực hiện; trong
đó chọn một số đơn vị để đánh giá, đo lường hiệu quả công việc, hiệu suất làm việc,
năng suất lao động từng cán bộ, công chức, viên chức và đơn vị.
5. Định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố kêt quả thực hiện
và nguồn cải cách tiền lương còn dư của thành phố
- Trong đó lưu ý rà soát việc trích lập nguồn cải cách tiền lương tại các cơ quan, đơn
vị (đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập) đảm bảo đúng theo quy định.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực
hiện Nghị quyết này.
Nghị quyêt này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ
họp thứ mười bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019. Nghị quyêt này có hiệu lực
từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ

