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KẾ HOẠCH 

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 khoá XII về cải cách 

chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức  

 
 

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 khoá 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;  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách chính sách 

tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 

107-NQ/TW ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 27-

NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII để 

các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức nhận thức rõ 

thực trạng chính sách tiền lương; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp nêu trong các Nghị quyết và triển khai, tố chức thực hiện có hiệu quả. 

2. Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Ủy ban nhân dân tỉnh, 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh; các Hội được giao biên chế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố Huế tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát 

và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 107-NQ/TW ngày 16 tháng 8 năm 

2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 

của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

3. Phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể: 

a) Đến năm 2021: Áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, 

chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức; tiền lương 

thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân 

các vùng của khu vực doanh nghiệp.  
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b) Đến năm 2025: Nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ 

số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước; 

tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp 

nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.  

c) Đến năm 2030: Nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ 

số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước; 

tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức 

lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.  

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, kế hoạch 

a) Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh nghiên 

cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết (hoàn 

thành trong tháng 10/2018). 

b) Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch các Hội được giao biên chế; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ các Nghị 

quyết, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình cụ thể ở địa phương, cơ 

quan, đơn vị mình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả (hoàn thành trong tháng 11/2018). 

2. Nhiệm vụ, giải pháp 

a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các 

sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh; các Hội được giao biên chế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố Huế đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quan 

điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung cải cách, nhiệm vụ, giải pháp thực 

hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.  

b) Xây dựng và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, chức danh và chức 

vụ lãnh đạo, bản mô tả công việc, xác định cơ cấu công chức, viên chức; xác 

định khung năng lực theo từng vị trí việc làm, chức danh lãnh đạo, tinh giản 

biên chế theo chỉ tiêu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

c) Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị lần 

thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả; về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 

08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 
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2017 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 

ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII;  

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 99/CTr-UBND ngày 28 

tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 69-

KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25 tháng 10 năm 2017 và Chương trình hành động số 100/CTr-UBND ngày 28 

tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 60-

KH/TU ngày 13/3/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII. 

d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh thực hiện 

công tác cải cách chính theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20 tháng 7 năm 

2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 

- 2020 và Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-

NQ/TU ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về đẩy mạnh 

cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công tác đối 

với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 

năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các 

cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25 tháng 

8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý công tác tổ chức 

bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố Huế xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời, 

lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả các mục 

tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết (hoàn thành trong tháng 

11/2018). 

2. Sở Nội vụ: 

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, 
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học tập, quán triệt Nghị quyết số 107-NQ/TW ngày 16 tháng 8 năm 2018 của 

Chính phủ. 

b) Hướng dẫn các các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức học tập, quán 

triệt, tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết, Kế hoạch. 

c) Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến những điển hình tiên tiến, những việc 

làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và phản ánh những nơi làm chưa tốt, kém 

hiệu quả để có giải pháp khắc phục. 

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố Huế triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm thực hiện cải cách chính sách tiền lương đạt 

kết quả, mang lại hiệu ứng tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh nghiên cứu, học tập, quán 

triệt Nghị quyết số 107-NQ/TW ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ. 

b) Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- Bộ Nội vụ; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố; 

- Các Hội được giao biên chế; 

- CVP, các PCVP và CV:TC, XH, TH; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
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