
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số     866    /SNV-CCVC 
V/v xét duyệt mức lương  

cơ sở năm 2018 

Vĩnh Phúc, ngày     28   tháng    6    năm 2018 

              

                      Kính gửi:  

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND tỉnh; 

                  - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 

                                  - Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng, các Hội cấp tỉnh. 

 

  Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy 

định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

 Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ 

cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức 

chính trị - xã hội và hội; 

Căn cứ Công văn số 4468/UBND-TH1 ngày 20/6/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP về Quy định 

mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh cấp nguồn kinh phí bổ sung 

thực hiện mức lương cơ sở điều chỉnh từ ngày 01/7/2018 lên 1.390.000 đồng, Sở 

Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Hiệu trưởng các Trường 

Cao đẳng, Chủ tịch các Hội cấp tỉnh được giao biên chế (sau đây gọi tắt là các 

cơ quan) triển khai thực hiện việc xét duyệt điều chỉnh mức lương cơ sở đối với 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng điều chỉnh mức lương cơ sở theo 

quy định của Chính phủ. 

Hồ sơ xét duyệt điều chỉnh mức lương cơ sơ gồm: Biểu tổng hợp và danh 

sách (theo mẫu đính kèm) và đăng ký biên chế quỹ tiền lương Quý I hoặc Quý 

II/2018 đã được Sở Nội vụ thẩm định. Các trường hợp có thay đổi so với quỹ 

lương đã đăng ký cần bổ sung quyết định thay đổi của cấp có thẩm quyền (bản 

gốc hoặc bản photo có chứng thực). 

-Thời gian xét duyệt: Theo lịch đính kèm, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, 

đơn vị phối hợp để việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động được kịp thời. Trường hợp cơ quan, đơn vị không đảm 



bảo về hồ sơ và thời gian xét duyệt, Sở Nội vụ không chịu trách nhiệm việc tổng 

hợp cấp kinh phí bổ sung cho cơ quan, đơn vị. 

Công văn và các biểu mẫu hướng dẫn được đăng tải trên Website Sở Nội 

vụ tại địa chỉ www.sonoivuvinhphuc.gov.vn.  

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                              
- UBND tỉnh (B/c);                                                                       

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Nội vụ; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; 

- Các Ban QLDA cấp tỉnh; 

- Phòng Nội vụ, GD&ĐT các huyện, thành, thị; 

- Website Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT,CCVC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

Bùi Thị Thu Hằng 
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