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BÁO CÁO 

Nhu cầu và nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở 
 và điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2018 

 

 Thực hiện Công văn số 918/STC-QLNS ngày 23/5/2018 của Sở Tài chính 
tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức 
lương cơ sở và điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2018. UBND huyện 
đã tổng hợp và ban hành Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 29/6/2018 về việc báo 
cáo nhu cầu và nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và điều chỉnh trợ cấp 
cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2018 với tổng nhu cầu của huyện là 9.342 triệu đồng, 
gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính theo quy định. 

 Ngày 17/9/2018 Sở Tài chính tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 1814/STC-
QLNS về việc báo cáo thêm nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện mức lương cơ sở 
và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2018.  

 Sau khi rà soát số lượng biên chế có mặt tại thời điểm 01/07/2018 và bảng 
thanh toán tiền lương tháng 7/2018 của các đơn vị dự toán, UBND các xã, thị trấn. 
UBND huyện tổng hợp, tính toán lại nhu cầu kinh phí lương cơ sở của huyện nhưng 
không có biến động so với tổng nhu cầu đã được UBND huyện tổng hợp tại Báo 
cáo số 348/BC-UBND ngày 29/6/2018. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Vậy UBND huyện Chi Lăng báo cáo Sở Tài chính tỉnh để tổng hợp theo quy 
định./. 
 

  Nơi nhận:                                                                                               
     - Sở Tài chính tỉnh BC) 
     - CT, PCT UBND huyện; 
     - Phòng TC-KH; 
     - Lưu: VT, TCKH.  

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Hữu Học 
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