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Tuyên Quang, ngày 06 tháng 8 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt và giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2019 cho các đơn vị
dự toán khối tỉnh để thực hiện mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,
viên chức theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng
dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ về việc
quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ điều
chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng;
Căn cứ Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính quy
định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính về
việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức
lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 và điều
chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số
44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 226/TTr-STC ngày 01/8/2019
về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2019 cho các đơn vị dự toán khối tỉnh để
thực hiện mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định
số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt và giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2019 cho các
đơn vị dự toán khối tỉnh để thực hiện mức lương cơ sở đối với cán bộ, công
chức, viên chức theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính
phủ, như sau:
Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện: 14.771.383.000 đồng (Mười bốn tỷ, bảy
trăm bảy mươi mốt triệu, ba trăm tám mươi ba nghìn đồng). Trong đó:
- Kinh phí đã đảm bảo: 5.388.529.000 đồng.
- Kinh phí bổ sung năm 2019: 9.382.854.000 đồng.
(Chi tiết theo biểu đính kèm)
* Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn cải cách tiền lương ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan đơn vị được giao bổ sung kinh phí tại Điều 1: Quản lý, sử
dụng dự toán kinh phí được phê duyệt và giao bổ sung tại Điều 1 nêu trên đảm
bảo đúng nội dung, mục đích, đúng nguyên tắc, đúng chế độ tài chính theo quy
định hiện hành của Nhà nước; quyết toán kinh phí đúng Luật Ngân sách nhà
nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và các quy định
hiện hành của Nhà nước có liên quan.
2. Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân
tỉnh về tính chính xác của số liệu kinh phí thực hiện mức lương cơ sở của các cơ
quan, đơn vị dự toán khối tỉnh đề nghị phê duyệt tại Tờ trình số 226/TTr-STC ngày
01/8/2019.
3. Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Sở Tài chính, thực hiện các nhiệm vụ theo
chức năng, thẩm quyền; hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan đơn vị được giao bổ sung
kinh phí tại Điều 1 trong việc thực hiện nội dung tại Điều 1 và khoản 1 Điều 2, Quyết
định này theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn
thi hành Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành của Nhà nước có
liên quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính;
Giám đốc Kho bạc nhà nước Tuyên Quang; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị
được giao bổ sung kinh phí tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- CV: TC, NC;
- Lưu VT (Huy TC)
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