
                

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

Số: 2136/LĐTBXH-KHTC 
V/v thông báo nhu cầu và nguồn 

kinh phí thực hiện CCTL năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Đắk Nông, ngày  15 tháng 10 năm 2019 

 

   Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

 

Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định 

tiền lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang năm 

2019; 

Căn cứ Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở 

theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019; 

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ công văn số 2321/STC-QLNS ngày 08/10/2019 của Sở Tài chính tỉnh 

Đắk Nông về việc thông báo kết quả thẩm định nhu cầu và nguồn kinh phí thực 

hiện CCTL năm 2019; 

Sau khi rà soát, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo nhu cầu và 

nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 (kinh phí thực hiện Nghị 

định 38/2019/NĐ-CP) cho các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - thương binh và Xã 

hội tỉnh Đắk Nông (chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Với các nội dung như trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo 

để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Sở TC (b/c); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, KHTC, công khai DT.        
                            

 

       Huỳnh Ngọc Anh 
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