
Bộ TÀI CHÍNH 

SỐ: 2356/QĐ-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018 

QUYÉT ĐỊNH 

về việc ban hành Ke hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị 
quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-
NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII vể cải cách chính sách tiển lương đối với cán 
bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong 

doanh nghiệp 

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính 
phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-
NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công 
chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Tài chính; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Ke hoạch hành động của 
Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 
của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảỵ Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với 
cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong 
doanh nghiệp. 

(Chi tiết nhiệm vụ của từng đơn vị theo Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 
đính kèm) 



Điều 2. Các đồng chí lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ 
Chính phủ giao trong Nghị quyết số 107/NQ-CP và nội dung của Quyết định 
này, chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt 
những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kết 
hợp kiếm tra, nắm tình hình triến khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi công tác tại các Bộ, 
ngành, địa phương. 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung của Nghị 
quyết số 107/NQ-CP và Quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị 
mình thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động và 
chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ 
đưực giaơ; cụ Ihể như sau: 

1. Các nhiệm vụ giao Bộ Tài chính chủ trì: 

a) Đối với các Đe án/Báo cáo/Dự án Luật trình Quốc hội, ủy ban 
thường vụ Quốc hội: Các đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm bám sát 
chương trình họp của Quốc hội, úy ban thường vụ Quốc hội đế trình Bộ trình 
Chính phủ báo cáo đúng thời hạn. 

b) Đối với các Đe án/Báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 
Các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì có trách nhiệm báo cáo kết quả, tiến độ 
xây dựng các Đe án/Báo cáo gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 18 hàng tháng để 
Vụ Pháp chế tổng họp trình Bộ trước ngày 20 hàng tháng phục vụ Bộ trưởng 
dự họp Chính phủ. 

c) Các nhiệm vụ không phải là Đe án/Báo cáo trình Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ: 

Đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đon vị 
liên quan thuộc Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai 
thực hiện. 

d) về tổng hợp chung: 

Hàng năm, các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ gửi báo cáo 
kết quả thực hiện trong năm đến Vụ Ngân sách nhà nước trước ngày 30 tháng 
10 đế xây dựng báo cáo chung trình Bộ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ. 

2. Các nhiệm vụ do các Bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp: 

Đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 
liên quan trong Bộ để tổng họp trình Bộ ý kiến tham gia với các Bộ, cơ quan 
Trung ương khi có yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo 
Bộ những nội dung liên quan đến Bộ Tài chính. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các 
nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này, đề nghị các đơn vị chủ động 
phối họp với Vụ Ngân sách Nhà nước để báo cáo Bộ. 

Điều 4ệ Thủ trưởng các đon vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính phối 
họp chặt chẽ với người đứng đầu tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức 
triên khai, quán triệt Kê hoạch của Bộ Tài chính triên khai Nghị quyết số 
107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành 
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 
năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về 
cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực 
lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệpể 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đồng 
chí Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đon vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, 
Chánh vãn phòng Bộ Tài chính chịu trách thi hành Quyết định này J.y*ỵ 

Ỷ 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ; 

- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để chi đạo); 

- Các đon vị thuộc Bộ; 

- Cổng TTĐTBTC;"' 

- Lưu: VT, Vụ NSNN ft5b). 

TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC SÓ 1 
KÉ HOẠCH TRIẺN KHAI THỤC HIỆN NGHỊ QUYÉT SỐ 107/NQ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2018 

(Các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện) 
(Kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính; 

STT ĐÈ ÁN/NHIỆM VỤ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHÓI HỢP HÌNH THÚC VÃN BẢN CÁP TRÌNH 

THỜI GIAN TRĨNH 

STT ĐÈ ÁN/NHIỆM VỤ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHÓI HỢP HÌNH THÚC VÃN BẢN CÁP TRÌNH 

TRÌNH Bộ 
TRINH CÁP 

THẲM QI YÈN 

1 

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện dự thào Đe án 
vị tri việc làm, Đề án tinh giàn biên chế của co quan 
hành chinh cùa Bộ Tài chính 

Vụ Tổ chức cán bộ 
Các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Bộ Tài chính 
Quyết định 

Bộ trưởng Bộ Tài 
chính 

Sau khi Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 
36/20 Í3ÁNĐ-CP 
và Nghị dịnh số 

108/2014/NĐ-CP 

2 
Xây dưng Đề án vị trí việc làm, Đe án tinh giàn biên 
chế đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tài chính 

Vụ Tổ chức cán bộ 
Các dơn vị sự nghiệp 

thuộc và trực thuộc Bộ 
Tài chính 

Quyết định 
Bộ trường Bộ Tài 

chính 

Sau khi Chính phủ 
sứa đổi, bổ sung 

Nghị định số 
41/2012/NĐ-CP 
và Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP 

3 

Rà soát sửa đồi Luật Quản lý, sừ dụng vốn nhà nước 
đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 
theo hướng doanh nghiệp nhà nước gồm doanh 
nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn 
chi phối cùa nhà nước; không coi người quàn lý 
doanh nghiệp nhà nước là cán bộ, công chức nhà 
nước; người đại diện vốn nhà nước hưởng lương 
theo mức độ thực hiện nhiệm vụ được chủ sờ hữu 

giao 

Cục Tài chính doanh nghiệp Các đơn vị liên quan 

Luật Quàn lý, sử dụng vốn nhà 
nước đầu tư vào sàn xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi, 
bồ sung) 

Quốc hội Trước năm 2020 Trước năm 2021 

4 

5 

Rà soát sữa đổi, bồ surig một số điều của Luật thuế 
thu nhập cá nhân 

Vụ Chính sách thuế Các đơn vị liên quan 
Luật thuế thu nhập cá nhân (sửa 

đổi) 
Quốc hội Trước năm 2020 Trước năm 2021 4 

5 

Xây dựng các vãn bản quy dịnh về cơ chế quàn lý 
tiền luơng và thu nhập theo các nội dung nêu tại tiết 
đ điểm 3.1 khoản 3 mục II cùa Nghị quyết số 27-

NQ/TW khóa XII 



PHỤ LỤC SỐ 1 
KÉ HOẠCH TRI ẺN KHAI THỤC HIỆN NGHỊ QUYÉT SỐ 107/NQ-CP NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2018 

(Các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện) 
(Kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính) 

THỜI GIAN TRỈNH 

STT ĐÈ ÁN/NHIỆM VỤ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHÓI HỌP HÌNH THỨC VĂN BẢN CAP TRINH 

TRÌNH Bộ 
TRINH CẤP 

THẨM QUYÈN 

5.1 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được sừ 
dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên 
được giao hàng nãm đế thuê chuyên gia, nhà khoa 
học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ 
cùa cơ quan, tố chức, đơn vị và quyết định mức chi 
trả thu nhập tương xứng với nhiệm vụ dược giao. 
- Người đứng đầu cơ quan, tố chức, đơn vị xây dựng 
quy chế đế thưởng định kỳ cho các đối tượng thuộc 
quyền quàn lý, gán với kết quà đánh giá, xếp loại 
mức độ hoàn thành công việc của từng người. 

Vụ Hành chính sự nghiệp Các đơn vị liên quan 

Công văn gửi Bộ Nội vụ đê tông 
hợp trong Nghị định thay thế 
Nghị định số 204/2004/NĐ-CI' 
cùa Chính phù 

Gửi Bộ Nội vụ Quý IV năm 2018 Quý IV năm 2018 

5.2 

Mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số 
tình, thành phố trực thuộc TW dã tự cân đối ngân 
sách và bảo đảm đù nguồn thực hiện cài cách tiền 
lương, các chính sách an sinh xã hội được chi thu 
nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ 
lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc phạm vi quàn lý 

Vụ Ngân sách nhà nước Các đơn vị liên quan Nghị định Chính phủ Quý IV năm 2018 Quý IV nãm 2018 



PHỤ LỤCSÓ1 
KÉ HOẠCH TRIẺN KHAI THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT SÓ 107/NQ-CP NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2018 

(Các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện) 
(Kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính) 

STT ĐÈ ÁN/NHIỆM VỤ ĐƠN VI CHÚ TRÌ ĐƠN VỊ PHÓI HỌP HÌNH THỨC VĂN BẢN CẤP TRÌNH 

THỜI GIAN TRÌNII 

STT ĐÈ ÁN/NHIỆM VỤ ĐƠN VI CHÚ TRÌ ĐƠN VỊ PHÓI HỌP HÌNH THỨC VĂN BẢN CẤP TRÌNH 
TRÌNH Bộ 

TRÌNH CÁP 
THẢM QDYÈN 

5.3 
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- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bào đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư, hoặc tự bảo đàm chi thường 
xuyên và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 
sách nhà nước được thực hiện cơ chế tự chù tiền 
lương theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp. 
- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần 
chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do 
ngân sách nhà nước bào đàm toàn bộ chi thường 
xuyên thì áp dụng chế độ tiền lương như công chức. 
Tiền lương thực trá gắn với vị trí việc làm, chức 
danh nghề nghiệp viên chức do người đứng đầu đơn 
vị sự nghiệp công lập quyết định trên cơ sờ nguồn 
thu (từ ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn thu cùa 
đơn vị), năng suất lao động, chất lượng công việc và 
hiệu quà công tác theo quy chế trà lương cùa đơn vị, 
không thấp hơn chế dộ tiền lương do Nhà nước quy 

định. 

Xây dựng các vãn bàn quy định về các giải pháp tài 
chính nêu tại khoản 4 mục 111 cùa Nghị quyết số 27-
NQ/TW khóa XII 

Vụ Hành chính sự nghiệp Các đơn vị liên quan 

Nghị định sửa dổi, bổ sung Nghị 
định số 16/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ, công văn tham gia ý 
kiến gừi các Bộ, cơ quan Trung 
ương về Nghị định tự chù trong 
các lĩnh vực 

Chính phù, gừi 
các Bộ, cơ quan 

Trung ương 
Quý IV năm 2018 Quý IV năm 2018 



PHỤ LỤC SÓ 1 
KẾ HOẠCH TRÍÉN KHAI THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT SÓ 107/NQ-CP NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2018 

(Các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện) 
(Kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính) 

THỜI GIAN TRÌNH 

STT ĐE AN/NHIẸM vụ ĐON VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHÔI HỌP HÌNH THÚC VÃN BẢN CAp TRINH 

TRÌNII Bộ 
TRÌNH CÁP 

THẢM QIIYÈN 

6.1 

- Hàng nãm, dành khoáng 50% tăng thu dự toán và 
70ò/o tãng thu thực hiện cúa ngân sách địa phương, 
khoáng 40% tăng thu ngân sách Trung ương cho cài 
cách chính sách tiền lương. 
- Tăng cường quán ]ý, nâng cao hiệu quá chi ngân 
sách nhà nước; tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% dự 
toán chi thường xuyên tăng thêm hàng năm cho dến 
khi thực hiện khoán quỹ tiền lương trên cơ sở biên 
chế được cấp có thấm quyền giao. 
- Đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chú tài chính phải 
tự báo đảm nguồn dế thực hiện cải cách chính sách 
tiền luơng. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo 
dám một phần chi thường xuyên, tiếp tục sừ dụng 
tối thiếu 40% số thu dược để lại theo chế độ (riêng 
ngành Y tế sứ dụng tối thiếu 35% sau khi trừ các chi 
phí đã kết cấu vào giá dịch vụ), tiết kiệm 10% chi 
thuờng xuyên nguôn ngân sách tàng thêm hàng năm 
và sắp xếp từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước 
dược giao dế bảo đám nguồn thực hiện cái cách 
chính sách tiền lương. 
- Đon vị sự nghiệp công lập không có nguồn thu do 
ngân sách nhà nước báo đám toàn bộ chi thường 
xuyên, thực liiện tiếl kiệm 10% chi thường xuyên 
nguồn ngân sách tăng thêm hàng nãm và sắp xếp từ 
nguồn dự toán ngân sách nhà nước đưọc giao để 
thực hiện cái cách chính sách tiền lương. 

Vụ Ngân sách nhà nước Các don vị liên quan 

Công văn gứi Bộ Nội vụ để tổng 
hợp trong Nghị định thay thế 
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 
cùa Chính phú 

Gửi Bộ Nội vụ Quý IV năm 2018 Quý IV năm 2018 

6.2 

Bãi bó các khoán chi ngoài lương cúa cán bộ, công 
chức, viên chức có nguồn gốc lừ ngân sách nhà 
nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây 
dựng văn bán quy phạm pháp luật, dề án; hội 
tháo...Thực hiện khoán quỹ lương gán với mục tiêu 
tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị. 

Vụ Hành chính sự nghiệp Các dơn vj liên quan 
Nghị định, Quyết dịnh, Thông 
tư, công vãn tham gia gửi các 

Bộ, cơ quan Trung ương 

Chính phủ, Thù 
tưóng Chính phủ, 
Bô trưỏng Bộ Tài 
cnính, gứi các Bộ, 

cơ quan Trung 
ương khác 

Quý IV năm 2018 Quý IV năm 20 ] 8 
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(Các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì thục hiện) 
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THỜI GIAN TRÌNH 

STT DÈ ÁN/NHIẸM VỤ DƠN VỊ CIIỦ TRÌ DƠN VỊ Pliớl HỌP HÌNH THỨC VÃN BẢN CÁPTRÌNII 
[ RÌNH Bộ 

TRÌNH CÁP 
THẢM QUYÈN 

6.3 

Không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên 
chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn 
bàn quy định chính sách, chế độ không có tính chất 
lương. Chi ban hành các chính sách, chế độ mới khi 
đà bố trí, cân đối được nguồn thực hiện. 

Vụ HCSN.Vụl, VụNSNN. 
Vụ TCNH,. ..(các dơn vị 

được giao chù trì phụ trách 
các lĩnh vực, chính sách) 

Các đơn vị Mên quan 
Nghị định, Quyết định, Thông 
tư, công văn tham gia gửi các 

Bộ, cơ quan Trung ương 

Chính phủ, Thù 
tưáng Chính phủ, 
Bô trường Bộ Tài 
chính, gửi các Bộ, 

cơ quan Trung 
ương khác 

Quý IV năm 2018 Quý IV nãm 2018 

6.4 
Nghiên cứu quy dịnh khoán các chế độ ngoài lương 
(xe ô tô, điện thoại,...) 

Cục Quàn lý công sàn Các đơn vị liên quan 
Nghị định, Quyết định, Thông 

tư 

Chính phù, Thù 
tLróng Chính phủ, 
Bô trường Bộ Tài 

chính 

Quý IV nảm 2018 Quý IV nâm 2018 

6.5 
Mở rộng cơ chế khoán kinh phí gắn với kết quá thực 
hiện nhiệm vụ 

Vụ Ngân sách nhà nước Các đem vj liên quan 
Nghị định, Quyết định, Thông 

tư 

Chính phù, Thù 
tưárig Chính phũ, 
Bô trướng Bộ Tài 

chính 

Quý IV năm 2018 Quý IV năm 2018 

6 6 

Rà soát các dịch vụ chuyển lừ phí sang giá, đảm bảo 
từng bước tính đúng, tính đù các chi phí theo quy 
dịnh, dồng thời gẩn với chính sách hồ trợ phù họp 
cho người nghèo, dối tượng chính sách 

Cục Quản lý giá Các dơn vị liên quan 
Nghị định, Thông tư, công văn 

gửi các Bộ, cơ quan Trung ương 

Chính phù, Bộ 
1 rường Bộ Tài 

chinh, gừi các Bộ. 
cơ quan Trung 

ương khác 

Quý IV năm 2018 Quý IV năm 2018 

7 

Đề xuất và phối hợp xây dựng băng lương theo vị trí 
việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp 
ưu dãi theo nghề (nếu có) đối với công chức, viên 
chức chuyên ngành thuộc phạm vi quán ]ý 

Vụ Tố chức cán bộ Các đơn vị liên quan Báo cáo Gửi Bộ Nội vụ Quý II năm 2019 Quý III nãm 2019 

8 
Báo cáo tình hình lồ chức thực hiện kế hoạch hành 
động cùa Bộ Tài chính 

Vụ Ngân sách nhà nước Các dơn vj liên quan Báo cáo Gửi Bộ Nội vụ 30/10 hàng năm 30/11 hàng năm 
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STT ĐÈ ÁN/NHIỆM VỤ CO QUAN CHỦ TRÌ THỜI GIAN TRÌNM CAPTR1NII 

Bộ TÀI CHÍNII TRI ÉN KHAI 

STT ĐÈ ÁN/NHIỆM VỤ CO QUAN CHỦ TRÌ THỜI GIAN TRÌNM CAPTR1NII 
D3ÌNVỊCIÚỈ 

TRÌ 
DƠN VỊ PIIỎI 

HỢP 

HÌNH TIIỨC 
VÃN BẢN 

1 

Xây dựng Nghị định cùa Chính phù điều chinh mức 
lương cơ sờ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên 
chức và lực lượng vũ trang căn cứ Nghị quyết số 
25/2016/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2016 và các 
Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước hàng năm 
của Quốc hội 

Bộ Nội vụ Nám 2019, 2020 Chính phù 
Vụ Ngân sách nhà 

nước 
Các đơn vị liên 

quan 
Công vãn gừi cơ 

quan chù trì 

2 

Xây dựng văn bản quy định chế độ tiền lương mới 
theo nội dung cãi cách của Đe án báo cáo cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định Irước khi giao các 
cơ quan cùa Đảng, Quốc hội và Chính phủ ban hành 
theo chức nàng 

Bộ Nội vụ Quý 1] nãm 2020 
Ban cán sự đảng Chinh phủ, 

Bộ Chính trị 
Vụ Hành chính sự 

nghiệp 
Các đon vị liên 

quan 
Công văn gừi cơ 

quan chù trì 

3 

4 

Xây dựng Nghị định cùa Chính phù quy định chế độ 
tiền lương mới dối với cán bộ, công chức, viên chức 
và lực lưựng vũ trang (thay thế Nghị định số 
204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 và 
các văn bàn liên quan) 

Nghị định quy dịnh việc xác định chi phí tiền lương 
trong đơn giá sàn phẳm, dịch vụ công ích 

Bộ Nội vụ 

Bộ Lao động - Thương binh 
và xã hội 

Quý III nãm 2020 

Năm 2021 

Chính phù 

Chính phù 

Vụ Hành chính sự 
nghiệp 

Vụ Hành chính sự 
nghiệp 

Các đơn vị liên 
quan 

Các dơn vị liên 
quan 

Công vãn gửi cơ 
quan chù trì 

Công văn gứi cơ 
quan chù trì 

5 

Đề xuất và phối hợp xây dựng bảng lương (heo vj trí 
việc làm, chức danh và chức vụ lành đạo và phụ cấp 
ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với viên chức chuyên 
ngành thuộc phạm vi quản lý gán với sắp xếp tổ 
chức bộ máy, tinh giản biên chế và đồi mới cơ chế 
hoạt động, cơ chế tài chính cùa các đơn vị sự nghiệp 
công lập 

Các Bộ quản lý ngành, lĩnh 
vực 

Quý 111 năm 20)9 Gừi Bộ Nội vụ 
Vụ Hành chính sự 

nghiệp 
Các đơn vj liên 

quan 
Công vản gửi cơ 

quam chù tri 
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(Các nhiệm vụ do Bộ Tài chính phối họp thực hiện) 
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Bộ TÀI CHÍNH TRIÉN KHAI 

STT ĐÈ ÁN/NHIỆM VỤ CO QUAN CHỦ TRÌ THỜI GIAN TRÌNH CÁP TRÌNH 
ĐƠ M  V Ị  C H Ủ  

1 KÌ 
ĐƠN VỊ PHỔI 

HỢP 
HÌNH THỨC 

VẪN BẢN 

Đe xuất và phối hợp xây dựng 3 bảng lương đối với 
lực lượng vũ trang, gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân 
đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo 

6 
chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp 
hàm); 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, 
chuyên môn kỹ thuật công an và 1 bảng luơng công 
nhân quốc phòng, công nhân công an và phụ tấp 
đặc thù dối với lực lượng vũ trang 

Rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ 
thống chính trị từ trung ương đến cơ sờ và xây dựng 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Quý III năm 2019 Gửi Bộ Nội vụ Vụ I 
Các đơn vị liên 

quan 
Công vãn gửi cơ 

quan chú trì 

7 
Bàng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thông 
chính trị báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến Ban Chấp 
hành Trung ương để làm căn cứ xây dựng báng 
lương chức vụ 

Ban Tồ chức Trung ương Quý 111 năm 2019 
Bộ Chính trị, Ban Chấp hành 

Trung ương 
Vụ Tồ chức cán bộ 

Các đơn vj liên 
quan 

Công văn gửi cơ 
quan chú trì 

Xây dựng báng lương theo vị trí việc làm, chức danh 

8 
và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề 
(nếu có) dối với cán bộ, công chức, viên chức trong 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đàng, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội 

Ban Tổ chức Trung ương Quý III năm 2019 Gửi Bộ Nội vụ Vụ I 
Các dơn vị liên 

quan 
Công văn gũi cơ 

quan chù trì 

Xây dựng Quyết dinh của Ban Bí thư Trung ương 
Đáng quy định chế dộ tiền lương mới đối với cán 

s 
bộ, công chức, viên chức cơ quan Đàng, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
(thay thể Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 
14/12/2004 và các vãn bán liên quan) 

Ban Tồ chức Trung ưomg Quý I I I  năm 2020 Ban Bí thư Trung ương Đáng Vụ I 
Các đơn vị liên 

quan 
Công vãn gửi cơ 

quan chú trì 
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STT ĐÈ ÁN/NHIỆM VỤ CO QUAN CHỦ TRÌ THỜI GIAN TRÌNH CAP TRINH 

Bộ TÀI CHÍNH TRIÈN KHAI 

STT ĐÈ ÁN/NHIỆM VỤ CO QUAN CHỦ TRÌ THỜI GIAN TRÌNH CAP TRINH 
ĐƠN VỊ CHÙ 

TRÌ 
ĐƠN VỊ PIIỐI 

HỢP 
HÌNII THỨC 

VĂN BẢN 

10 

Xây dựng bàng lương theo vị trí việc làm, chức danh 
và chức vụ lẫnh đạo đối với cán bộ của các cơ quan 
của Quốc hội và ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng 
thư ký Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội 

Ban Công tác đại biểu Quý III năm 2019 Gùi Bộ Nội vụ 
Vụ Hành chính sự 

nghiệp 
Các đơn vị liên 

quan 
Công vãn gùi cơ 

quan chủ trì 

11 

Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh 
và chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức 
thuộc Văn phòng Quốc hội 

Văn phòng Quốc hội Quý III năm 2019 Gửi Bộ Nội vụ 
Vụ Hành chính sự 

nghiệp 

Các đơn vị liên 
quan 

Công vãn gửi cơ 
quan chủ trì 

12 

Xây dựng Nghị quyết cùa ủy ban thường vụ Quốc 
hội quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc cơ quan của Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân cấp tình và cấp huyện, các 
chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát và Kiểm toán (thay 
thế các Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 
ngày 30 tháng 9 năm 2004, Nghj quyết số 
325/2016/UBTVQH14 ngày 19 tháng 12 năm 2016 
và các văn bàn liên quan) 

Các ủy ban cùa Quốc hội Quý III năm 2020 ùy ban thường vụ Quốc hội 
Vụ Hành chính sụ 

nghiệp 
Các đơn vị liên 

quan 
Công văn gửi cơ 

quan chủ trì 

13 

Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh 
và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề 
(nếu có) đối với cán bộ, công chức, viên chức 
chuyên ngành tòa án, gửi Bộ Nội vụ để cân đối và 
tổng họp báo cáo cấp có thẩm quyền 

Tòa án nhân dàn tối cao Quý III năm 2019 Gửi Bộ Nội vụ 
Vụ Hành chính sự 

nghiệp 
Các đơn vị liên 

quan 
Công văn giri cơ 

quan chù trì 

14 

Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh 
và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề 
(nếu có) đối với cán bộ, công chức, viên chức 
chuyên ngành kiểm sát, gửi Bộ Nội vụ để cân đối và 
tổng họp báo cảo cấp có thẩm quyền 

Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao 

Quý III năm 2019 Gửi Bộ Nội vụ 
Vụ Hành chính sụ 

nghiệp 
Các dơn vj liên 

quan 
Công văn gũi cơ 

quan chù trì 



I 
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(Kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2018 cùa Bộ Tài chính.) 

STT ĐÈ ÁN/NHIỆM VỤ CO QUAN CHỦ TRÌ THỜI GIAN TRÌNH CÁP TRÌNH 

Bộ TÀI CHÍNH TRIẺN KHAI 

STT ĐÈ ÁN/NHIỆM VỤ CO QUAN CHỦ TRÌ THỜI GIAN TRÌNH CÁP TRÌNH 
ĐƠN VỊ CHỦ 

TRÌ 

ĐƠN VỊ PHỚI 
HỢP 

HÌNH THỨC 
VĂN BẢN 

15 

Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh 
và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề 
(nếu có) đối với cán bộ, công chức, viên chức 
chuyên ngành kiểm toán nhà nước, gửi Bộ Nội vụ để 
cân đối và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền 

Kiểm toán nhà nước Quý III năm 2019 Gửi Bộ Nội vụ 
Vu Hành chính sự 

nghiệp 
Các đơn vị liên 

quan 
Công vãn gửi cơ 

quan chù trì 

4 


