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bô sung dê thåc hiÇn NghË quyêt

só 04/2022/NQ-HÐND ngày 07
tháng 4 näm 2022 cua HÙi dông
nhân dân Thành phô

Kinh gui:

- Hiçu trrong Truòng THPT tryrc thuÙc Söß;
- Thu truong các om vË tryc thuÙc.
ban hành

NghË

phô
Ngày 07 tháng 4 nm 2022, HÙi ông nhân dân
thu
nh-p nm 2022
04/2022/NQ-HÐND quy Ënh hÇ sô diêu chinh täng
so
quyêt
dên hêt thÝi gian thuc hiÇn thí diêm theo Nghi quyêt sô 54/2017/QH14 ngày 24
Thành

sô
Quôc hÙi và sçra ôi khoån 1 Diêu 2 NghË quyêt
nhân dân Thành
13/2021/NQ-HÐND ngày 24 tháng 8 nm 2021 cça HÙi ông
phô, trong dó quy Ënh nhu sau:
h¿t thoi
"Dieu 1. Ouy dinh he só iéu chinh tng thu nh-p nm 2022 dén

tháng

11 nm

2017 cça

gian thyc hiÇn thi diêm theo Nghj quyêt só54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 nm

2017 cua Ouóc hÙi dé thuc hiÇn ca chê dc thù tai timg don vi tói da là1.2lân so

voitiênluongtheo ngach bâc.chiic vu
Diêu 2. Sua ôi oan thit 1 khoàn 1 Diêu 2 NghË quyêt só 13/2021/NOHÐND ngày 24 tháng 8 nm 2021 cua HÙi dông nhân dân Thành phô sua ôi
khoàn 1, iêu 1 Nghi quyêt só 17/2019/N0-HÐND ngày 09 tháng 12 nm 2019
cua Hoi dong nhân dân Thành phô vê sita dôi, bô sung mÙt sÑ àiêu cua Quy dinh
ve chi thu nháp tng thêm cho cán bÙ, công chic, viên chitc thuÙc khu virc quán
ly Nhà nuóc, 1ô chiic chính tri, to chúc chinh tri - x

hÙi và on

vi su nghiÇp công

láp do thành phô quan ly ban hanh kèm theo NghË quyêét sô 03/2018/NO-

HÐND ngày 16 tháng 3 nm 2018 cua HÙi ong nhân dân Thành phô nhr sau:

"1. Giao y ban nhán dân Thành pho trién khai và tó chiic thuc hiÇn Nghi
quyet nay.
Cán doi nguon cài cách tiên l1rong é dàm bào thyc hiÇn chi trå thu nh-p
täng thêm theo Nghi quyêt sô 03/2018/NQ-HÐND cua HÙi ông nhân dán Thành

photrong nàm 2022 dén hêétthoigian thi dêm Nghi quyêt só S4/201 7/QH14 ngày
24 tháng 11 nám 2017 cça Quóc hÙi theo hê só diéu chinh thu nhep tng
duoc quy dinh tai iêu

thênm

1 NghË quyêt này.

Ngày 20 tháng 4 nm 2022, Uy ban nhân dân Thành phô có Công vän s
1185/UBND-KT vÁ viÇc triên khai thurc hiÇn Nghi quyêt sô 04/2022/NQ-HÐND
ngày 07 tháng 4 nm

2022 cua HÙi ông

nhân dân Thành phô giao Sö Tài chính

chu tri, phôi hop So NÙi vu triên khai và tó chúc thuc hiÇn chat chë Nghi quyét
so 04/2022/NQ-HÐND cça HÙi dông nhân dán Thành phó.

Ngày 27 tháng 12 nm

2021, So Giáo duc và Dào tao ban hành Quyêt dinh

só 2322/QÐ-SGDDT vê viÇc giao du toán thu, chi ngán sách nhà nuúc nárn 2022,

trong dó bô trí du toán kinh phí chi thu nhâp tng thém nm 2022 thuc hiÇn Nghi
lán
quyêt só03/2018/NQ-HÐND vÛi du toán tuong dung h só diêu chinh la 0,6
so

vói tiên

luong theo ngach bâc,

chúc vu

Do dó dê dam bào thuc hiÇn chi thu nh-p tng

thém theo hé só quy dinh tai

sô 04/2022/NQ-HÐND ngày 07 thng 4 nm 2022 cça Hói dóng nhán
dân Thành phô vê chi thu nhâp tng thêm, So Giáo dåc và £Ðào t¡o dé nghË các

Nghi quyêt

don vË khân truong xác dËnh nhu câu và nguôn kinh phí thuc hiÇn chi thu nhpp
Lng thêm theo Phå luc chi tiêt dính kèm, bàng giây có ký tên óng dâu và tên file
mêm theo cách thúc: "TEN ON VI_BC nhu câu NQ04 2022" gii vé Phong Ké

hoach Tâi Chinh - So Giáo dåc và ào

t¡o truóc ngày 17 tháng 5 nm

Cô Thanh Nhàn (kehoachtaichinh @hcm.edu.vn - T:

2022

0908.323.577) dé có co

so tông hop gui So Tài chính trinh Uy ban nhân dân Thành phó bô sung dy toán
ngân sách cho các don vË (trong ó lruý viÇc xác dinh nguôn cài cách ti¿n luomg

nm

2021l chuyên sang nm

2022 theo quy dËnh).

Dê nghË các Thç truong các don vË quan tâm, phôi hop thåc hiÇn dë àm

bào tiên dÙ. Sau thòi gian nêu trên, các don vË không giui báo cáo coi nhu không
có nhu câu bô sung då toán và chËu trách nhiÇm vê àm bào nguón kinh phí thåc

hien các chê Ù chính sách theo quy dËnh.Alrl
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