
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Số:              /UBND-KSTTHC 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 

về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm 

cho cán bộ, công chức, viên chức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2022 

   

Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Kho bạc Nhà nước Hải Phòng; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố; 

- Các Hội có tính chất đặc thù. 

Thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, 

công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể 

do thành phố quản lý (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND), Ủy 

ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện như sau: 

1. Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

a) Quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND đến các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý. 

b) Thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy định làm 

cơ sở để thực hiện chi trả thu nhập bình quân tăng thêm theo Nghị quyết số 

05/2022/NQ-HĐND. 

c) Thực hiện chi trả thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, 

viên chức theo quy định tại Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND. 

2. Giao Sở Nội vụ: 

a) Hướng dẫn việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức hàng năm của khối chính quyền; đối tượng hưởng mức chi trả; 

thời gian hưởng và một số nội dung khác có liên quan đảm bảo đúng quy định. 

b) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND 

tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

c) Tổng hợp vướng mắc, phát sinh (nếu có) của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND báo 

cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn việc tính mức kinh phí chi trả, cách thức 

chi trả, việc sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện Nghị quyết và một số nội dung 
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khác có liên quan đảm bảo đúng quy định. 

4. Giao Kho bạc Nhà nước Hải Phòng thực hiện kiểm soát chi theo quy 

định, đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND. 

5. Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 05/2022/NQ-HĐND đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương khối 

Đảng, đoàn thể đảm bảo đúng quy định. 

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, 

đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 

(qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TTTU, TTHĐNDTP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các Ban HĐND TP; 

- Các Ban Thành ủy; 

- UBMTTQVNTP và các tổ chức CTXH TP; 

- Các VP: TU, ĐĐBQH&HĐNDTP; 

- TT Quận ủy, Huyện ủy; 

- CVP, các PCVP UBND TP; 

- Các Phòng: KSTTHC, TCNS, 

HCTC, QTTV; 

- CV: KSTTHC1; 

- Lưu: VT.  

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Quân 
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