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K HO4kCH
Thirc hin K hotch so 81-KH/I11J ngày 02/11/2018 cña Huyn ily Minh Long
thirc hin Nghj quyêt so 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 cüa Ban Chap hành Trung
u'o'ng Bang (khóa XII) ye cãi each chInh sácli tiên lu'o'ng dôi vó'i can bQ, cong
chfrc, viên chü'c, 1irc lu'9'ng vii trang và ngu'ô'i lao dng trong doanh nghip
Can cr Nghj quyt s 27-NQ/TW ngày 21/5/20 18 cüa Ban Chip hành
Trung uo'ng Dâng (khóa XII) ye cãi each chInh sách tiên luong dôi vó'i can b,
cong chic, viên chrc, lirc lu'9ng vu trang và nguè'i lao dng trong doanh nghip
'sau day gi tat là Nghj quyêt so 27); Kê ho.ch so 81-KH/HU ngày 02/11/2018
ccia Huyn üy Minh Long ye thirc hin Nghj quyêt so 27-NQ/TW ngày
21/5/2018 cüa Ban Chap hành Trung uong Dãng (khóa XII) ye câi each ehInh
sách tiên luong dôi vói can b, cong chic, viên chic, 1ic lugng vfi trang Va
nguà'i lao dng trong doanh nghip (sau day gz tat là IC& hoçich sO 81,), Uy ban
nhân dan huyn Mirth Long ban hành Kê hoch thrc hin vói nhfng ni sau:
I. MJC BfCII, YEU CAU
1. Muc dIch
- Tuyên truyên, quántrit Ngh quyt s 27-NQ/TW và K hoch s 81KR/RU ngày 02/11/2018 den toàn the can bQ, dáng viên, cong chtrc, viên chirc
và nguôi lao dng trong doanhnghip ye quan diem, m1ic tiêu, ' nghTa, yêu câu,
ni dung cài each tiOn luong dôi vó'i can b, cong chic, viên chirc, 1çrc lu'cing vu
trang và ngui lao dng trong doanh nghip.
- Cii th boa rnt s chü truong, chInh sách trong K hoch s 155KR/TU ngày 17/9/20 18 ciia Tinh üy và Ke hoch so 141/KH-UBND ngày
28/12/2018 cüa UBND tinh thành nhftng nhirn vii, giãi pháp cii the e triên
khai thuc hin.
- Thirc hin Ngh quy& s 27-NQ/TW gn vó'i trin khai thic hin Nghi.
quyêt so 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 cLa Hi nghi 1 thcr sáu Ban chap hành
Trung u'o'ng Dãng khóa XII rnt so van de tiep tiic dOi rnói, sAp xêp to chirc b
may c1ia h thông chInh tr tinh g9n, hot dng hiu qua và Nghj quyêt so 19NQ-TW ngày 25/i 0/2017 cüa Ban chap hành Trung uong Dâng khóa XII ye tiêp
tiic dôi rnói h thông to chic và quan 1i, nâng cao chat lugng và hiu qua hoat
dng cüa các don vi s.r nghip cong lap.
2. Yêu cãu
- Các ca quan, don v, dja phuong t chirc quán trit dy dü cac ni dung
cüa Nghi quyêt so 27-NQ/TW Va Ke hoch nay, ci the hóa thành nhim v11, giài
pháp cüa don v mInh e tO chic trien khai thirc hin có hiu qua.

- Barn sat Ngh quyt s 27-NQ/TW cüa Trung uong và các chü truong,
du'Ong lôi, nguyen tàc cüa Dâng, pháp lust cüa Nhà nuó'c trong qua trInh to chóc
thuc hiên.
- Darn bão sir lanE do, chi dao tp trung, thng nh.t cüa Huyn üy,
UBND huyn, dông thô'i phát huy tIch ci.rc, chü dng cüa thng ca quan, don vj;
xác djnh rô trách nhirn ciia tp the và Ca nhân trong qua trInh triên khai thic
hin.
II. NQI DUNG THTIC HIJN
1. S.p xp lai t cht'rc ho may, ca cu lai dôi ngü can b, cOng chirc, viên
chirc theo tinE than Nghj quyêt so 18-NQ/TW ngày 25/10/20 17 cüa Hi nghj
Trung uong 6 khóa XII gàn vói vj trI vic lam de thirc hin trã lu'ang theo vj trI
viêc lam, chü'c danh và chi'c v11 lanE d.o.
- Ca quan chi do: TiJy ban nhân dan huyn.
- Ca quan tharn mum: Phông Ni vçi.
- Ca quan phi h9p: các co' quail, don vj tr1rc thuc UBND huyn.
- Thô'i gian thirc hin: Thu'ô'ng xuyên.
2. Thuc hin chInh sách tin lu'ong d& vó'i can b, cong chic, viên chirc
và ngui lao dng hu'ng lu'ong tr ngân sách nhà nuó'c.
- Co' quan chi do: TiJy ban nhân dan huyn.
- Co' quan tham mu'u: Phông Ni vii.
- Ca quan phi hp'p: các co' quan, dan vj trrc thuOc UBND huyn và
UBND cac xa.
- Thai gian th1rc hin: Sau khi có quy dlnh ci:ia ChInE. phü và hithng dn
cüa cac b, ngành Trung u'ang và cüa Tinh.
3. Thirc hin có hiu qua các giài pháp tài chInh, ngân sách d t.o ngun
1ic cho câi cách chInh sách tien luo'ng.
a) Thuc hin có hiêu qua ni dung các chu'ang trInh, k ho.ch caa Huyn
üy, Ban Thuô'ng vi Huyên üy thc hin Nghi quyet, chu'o'ng trInh, ke ho.ch cüa
TinE. üy, Ban Thuàng vi Tinh iy ye Ca c.0 l.i nên kinh te gn vói dOi rnó'i mO
hInh thng tru'ó'ng; ye hoàn thin the che kinE te th tnthng djnE huóng xa hi chü
nghTa; ye phát triên kinh te tu nhân; ye ca câu lai ngân sách nhà nu'ó'c, quãn 1
n9' cOng nhãm phát triei nguOn thu ben vQng.
- Co' quan chi dao: Uy ban nhân dan huyn.
- Co quan tharn mu'u: Phông Tài chInh-K hoch.
- Ca quan phi h9p: Các ca quan, dan vj lien quan và UBNIJ các xã.
- Thai gian thia'c hin: Thu'ô'ng xuyen.
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b) Thrc hin có hiu qua Ca câu lai thu ngân sách nhà nuó'c theohu'óng
bào darn tong nguôn thu và co' câu thu ben vüng. Qun 1' thu, tao chuyên biên
can bàn trong vic chông that thu, xi 1 và ngàn chn các hành vi buôn lau, gian
ln thu'ang rnai, san xuât kinh doanh hang già, trôn thuê. Thic hành tiêt kirn,
chông tharn nhüng, lang phi trong s1r ding ngân sách nhà nu'ó'c và dâu tu' xây
dçrng ca bàn. Quyet 1it thu hôi tài san trong các viii an tham nhng, kinh tê.
- Co' quan Chi d.o: Uy ban nhân dn huyn.
- Ca' quan tharn rnu'u: PhOng Tài chinh - K hoach, phông Kinh th va Ha
tang, Ban Quân 1 dr an dau tu xây dçrng và Phát triên qu' dat, Thanh tra huyn,
Chi Ciic thuê huyn Va các ca quan lien quan.
- Thô'i gian th1i'c hin: Thu'à'ng xuyên.
C) Quán 1, nng Cao hiu qua chi ngân sáCh nhà nuó'C, thil'C hin viC tiêt
kiêrn Clii.
- Hang nàrn dành khoàng 50% tang thu di toán và 70% tang thu ngân
SaCh da phuo'ng Cho Cài CáCh ChIflh sách tiên lu'o'ng.
- Tang Cu'ô'ng quân l, nâng cao hiu qua chi ngân sách nhà nu'o'c; tiêp tçic
thirc hiên ti& kiêrn 10% d1r toán Chi thu'à'ng xuyên tang them hang nàrn Cho den
khi t1iirc hin khoán qui tiên lu'o'ng trên ca so' biên Chê du9'C cap Co thârn quyên
giao.
- Thirc hiii các quy dnh ye bãi bO CaC khoàn Clii ngoài lu'ong c1ia can b,
COng chirc, viên chirc Co nguOn gôC tir ngân sách nhà nuO'c nhii: tiên bOi duô'ng
hop; tiên bOi du'o'ng xây drng van bàn quy phrn pháp luat, d an... Th1.IC hin
khoán qu' lu'o'ng gãn vó'i muC tiêu tinh giàn biên chê Cho CáC Ca' quail, dan vi.
MO' i'ng Co Cue ldioán kinh phI gàn vó'i kêt qua tliirc hin nhirn vl;l. KhOng gàn
nrnrc lu'o'ng cüa can b, cong chic, viên chirc vó'i vic xây d1rng, sira dôi, bô
sung các van bàn quy dnhchInh sách, chê dO khOng có tinh chat lu'o'ng. Thirc
hin quy dnh khoán các chê dO ngoài luang.
- Ca' quan clii dao: Uy ban nhàn dan huyn.
- Ca' quail tharn rnu'u: PhOng Tài chInh - K hoach và Thà truO'ng các ca
quan, don vi, da phu'o'ng.
- ThO'i gian thrc hin: Thu'O'ng xuyên.
d) Dy nhanh tin dO chuyên di tr phi sang thc hin giá djch vçi s'çr
nghip Cong theo quy djnh cüa Trung uong, ccia TinE, tüng bu'&c tInh diing, tinE
dü các chi phI dôi vO'i các l°ai djch vu ca bàn, thiêt yêu, dOng thO'i gn vói chinE
sách hO tr9' phü h9'p cho nguO'i nghèo, dOi tu9'ng chInh sách. Dôi vó'i giá ditch vi
su nghiêp công, không s11' ding ngân sách Nba nuó'c, giao quyên tr chii cho các
don vj cung 1'ng djch vli tit quyet djnh theo nguyen the bâo darn bñ dàp chi phi
và có tIch lily.
Don v sir nghip Cong 1p dä tir chü tài chinh phài tçr baa darn ngun d
thu'c hin cài cách chinh sách tien luo'ng. DOi vó'i 5ir nghip cOng l.p baa darn
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nit phn chi thuè'ng xuyên, tip tiic sir dng t& thiu 40% s thu duc d 1i
theo chê d, tiêt kirn 10% chi thung xuyên nguôn ngân sách thng them hang
nàrn và sap xêp tà nguôn dir toán ngân sách Nhà nuó'c du'gc giao d dam bào
nguôn thçrc hin cãi cách chInh sách tiên luo'ng.
Don vj sir nghip cong 1p không có ngun thu do ngân sách nhà nuót
baa darn toàn b clii thu'àng xuyên, thi.rc hin tiêt kim 10% chi thuèng xuyên
nguôn ngân sách tang them hang nàrn và sap xêp tü' nguOn d1r toán ngân sách
Nhà nuóc du'9'c giao dê thiic hin câi each chInh sách tiên luong.
- Co quan chi do: Uy ban nhân dan huyn.
- Co' quan tharn rnu'u: Phàng Tài chInh-K hoch và Thi tru'ô'ng các don
v sr nghip trrc thuc UBND huyn.
- Thà'i gian thi.rc hin: Thu'à'ng xuyên.
4. Thirc hin có hiu qua các Ká hoch cüa Tinh üy, Huyn üy v thc
hin các Nghj quyêt Hi nghj Trung iio'ng 6 khóa XII và các dê án dôi mó'i, cãi
each trong các ngành, lTnh vii'c có lien quail, nâng cao hiu lirc, hiu qua hot
dng ciia to chuc b may trong h thông chInh tr, các. don vj sçr nghip cong
lap. Gàn trách nhiêrn cia ngu'à'i dimg dâu các Co quan, tO chuc, don v trong vic
sap xêp tinh g9n to chuc hO may, tinli giãn biên chê ngui hu'ô'ng lu'oiig, phii cap
tir ngân sách nhà nu'o'c, co' câu 1i dOi ngü can bO, cong chc, viên chic, t.o
nguôn thu ben vü'ng cho cãi cách chInh sách tiên luong.
- Co quan clii dao: Uy ban nhân dan huyii.
- Co quan thrc hin: Các co quan, don vj lien quan theo K hoch s 82
và Ke hoach so 83 cüa UBND tinE trien khai thuc hiên Ke hoach 125 và Kê
hoch 126 ciXa Tinh üy; Kê hoch sO 68 và Kê hoach sO 69 ciia UBND huyn ye
thirc hin Nghj quyêt sO 18, 19 clma HOi nghj Trung u'o'ng 6 khóa XII.
5. Nâng cao hiu irc, hiu qua quán 1 Nlià nuó'c
a) Day mnh phân cap, giao quyen tir chü cho các co quan, t chic, don
vj trong vic tuyên dirng, sü' dirng, danE giá, bO n1iirn; k' 1ut, trà luong Va
quail 1 dOi vó'i can hO, cOng chic, vien chiirc và nguô'i lao dng trong don vj s1.r
nghip cong 1p có thu d nâng cao nang suât, chat luç'ng vâ hiu qua hot dng
cüa co quail, tO chá'c, don v.
Xây dung co sO' dü' 1iu v di tu'p'ng vâ tin luo'ng cüa can bO, cOng chü'c,
vien chirc, drn bão lien thOng, tIch 1iop vó'i các co sO' dil' 1iu quOc gia.
- Ca' quan chi dao: Uy ban nhân dan huyn.
- Ca' quan thc hin: Các co quan, don vj lien quail.
- Co quan tham muu: PhOng NOi vim và các co quail, don vj lien quan.
- Thà'i gian thrc liin: Tir nàm 2019.
b) Lam t& cOng tác ph& h9p gia co quan qun 1 Nhà nu6c chuyên
ngành vó'i Co quan quân 1 Nba nu'ó'c ye dâu tu', tài chh cac cap trong quãn l,
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nâng cao hiu qua sü' diing ngân sách nhà nuo'c, tránh chng chéo, 1ing phi. Quy
dinh rö quyên hn gàn vó'i trách nhirn nguà'i dung dâu các cc' quan, don vj, da
phu'ong. Tang cu'ông cong khai, rninh bach Va trách nhim giái trInh cüa các co'
quan, to chirc, do'n v.
- Cc' quaii chi do: Uy ban nhân dan huyn.
- Co' quan thrc hin: Các cc' quan, do'n v, da phu'c'ng lien quan.
- Cc' quan tham rnu'u: Phông Ni v1i, Phông Tài chInh-K hcch.
- Thô'i gian tliirc hin: Thu'ô'ng xuyên.
c) Tang cuàng cOng tác thanh tra, kim tra, giárn sat thc hin chInh sách
tiên lu'o'ng theo quy djnh cüa pháp luat dOi vó'i doanh nghip, cc' quail, to chirc,
dan vi cia Dãng, Nba nuó'c vâ tO chuc chinh tr-xâ hi. Kien quyêt xüa l
nghiêrn các tru'àng h9'p cO tInh né tránh, thi.rc hin kiaông nghiêrn tiic ho.c không
thuc hiên nbiêrn vu duoc giac tiong thuc hien cai each chinh sach tien luong gän
vó'i cal each hành chiiih, sap xp tO chii'c b may, tinh gián biên chê, t1r chiX dOi
vo'i do'n vi su nghip cong lap và vi phrn quy dnh cüa pháp luat ye tiên lu'cng.
- Co' quan chi dac: Uy ban nhan dan huyn.
- Cc' quan tham mixu, thrc hin: Phông Ni v1i, phông Lao dng-Thu'ong
binh và Xä1 hi, các cc' quan, don vi, dja phuo'ng lien quail.
- Thi gian t1c hin: Thu'àng xuyên.
III. TO CH1C THT)C HUN
1. TJy ban nliân dan huyn lãnh do, chi do trin khai thçrc hin dy dü
các ni dung neu trong K hoch; thu'è'ng xuyen theo dOi, kiêrn tra, don dOe vic
thi'c hin bão dam dt hieu qua.
2. Các ca quan cc' quan, dan vj và UBND các xä thee chuc nng, nhirn
vii triên khai tO chirc thirc hin Ke hoch nay; dnh ki tong h9p, báo cáo UBND
huyên (qua phông Ni v dê thee döi, chi dc nhflng van dê phát sinE ngoài Ke
hcch nay,!.
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nhân:

TM. U( BAN NTJAN DAN
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CHU TICH

- Thu'ông triie Huyn iiy;
- Thu'à'ng trirc HDND huyn;
- CT, PCT UBND huyên;
- Các phàng, ban ti'irc thuôc huyn;
- Các on vj sii' nghip trirc thuOc Iiuyn
- UBND các xã;
- VP: CVP, PCVP;
- Lru : VT.
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