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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đức Thọ, ngày  05 tháng 01 năm 2021 

 

               Kính gửi:    

                                  - Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 

                                  -  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện việc quản lý biên chế quỹ tiến lương công chức, viên chức năm 

2021. Cơ quan Tổ chức – Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp chỉ đạo 

lập danh sách xác nhận quỹ tiền lương năm 2021 đối với công chức, viên chức cụ 

thể như sau: 

1. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện xác nhận biên chế 

quỹ tiền lương có mặt đến 01/01/2021 (Mẫu số 4b - CBVC) 

- Về thống kê số lượng, chất lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp. 

(Mẫu số 2b): 

2. Đối với UBND các xã, thị trấn: Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, 

chất lượng và tiền lương cán bộ, công chức cấp xã theo các mẫu biểu, cụ thể như 

sau: 

a) Về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã (có 01 mẫu biểu): 

-"Thống kê chất lượng cán bộ, công chức cấp xã "Mẫu số 02/CL.CBCCX; 

b) Về tiền lương cán bộ, công chức cấp xã (có 01 mẫu biểu): 

- "Danh sách cán bộ, công chức cấp xã và tiền lương" Mẫu số 04/LX; 

c. Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng và quỹ trợ cấp cán bộ xã già yếu 

nghỉ việc hưởng trợ cấp thường xuyên theo QĐ 130-111/CP theo 02 mẫu biểu: 

- "Danh sách cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp theo QĐ 130 - 111/CP" 

Mẫu số 10/TC130-111CP; 

d. Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 

    Báo cáo theo các biểu mẫu 11.TH.KCT xa, 12.KCT xa. 

e. Đối với những người hoạt động không chuyên trách và những người thực 

hiện nhiệm vụ khác ở thôn, tổ dân phố: 

- UBND cấp xã, thị trấn thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng, mức phụ 

cấp, mức khoán đối với những người hoạt động không chuyên trách và những 

người thực hiện nhiệm vụ khác ở thôn, tổ dân phố theo các biểu mẫu: 

13a.TH.KCT thon, 13b.TH.KCT thon, 13c.TH.NVU KHAC thon, 14.CL.KCT-

NVU KHAC thon và 15.PC.KCT-NVU KHAC thon.   

Thời gian: Hoàn thành thẩm định từ ngày 08/01/2018 đến ngày 15/01/2020 

                               (Có mẫu biểu kèm theo) 



3. Một số nội dung cần lưu ý khi lập danh sách xác nhận quỹ tiền lương: 

- Khi thẩm định kèm theo các văn bản liên quan đến thay đổi bổ sung biên 

chế quỹ tiền lương trong năm 2020 như Quyết định nâng lương, xếp lương 

do thay đổi bổ sung. 

- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ sẽ kiểm tra dữ liệu đơn vị nhập trên phần mềm 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức trước khi duyệt biên chế quỹ tiền lương. 

Đơn vị nào không thực hiện tốt phần mềm quản lý viên chức, đơn vị đó phải tự 

chịu trách nhiệm về chế độ tiền lương của công chức, viên chức trong đơn vị.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về 

UBND huyện qua (Cơ quan Tổ chức - Nội vụ ) để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ; 

- Lưu VT, NV. 
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CHỦ TỊCH 
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