
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Số:       /2020/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc ban hành “Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với  

công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin 

tại các cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước  

và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc của thành phố Hà Nội” 

______________ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ …. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thủ đô ngày ngày 21/11/2012; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     /     /2020 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội về việc ban hành “Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với 

công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan 

đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc của thành phố Hà Nội”, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn 

hóa - Xã hội, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành “Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức, 

viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng, tổ chức 

chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

của thành phố Hà Nội”, cụ thể như sau: 

Dự thảo 

http://vndoc.com/luat-ngan-sach-nha-nuoc-2015-so-83-2015-qh13/download
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=163/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách 

về công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan 

nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc của thành phố Hà Nội. 

2. Đối tượng áp dụng 

Công chức, viên chức có bằng chuyên môn về công nghệ thông tin (gồm: 

ngành đúng đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công 

nghệ thông tin theo quy định) được giao nhiệm vụ chuyên trách (trực tiếp chỉ 

đạo, điều hành, quản lý nhà nước, triển khai, quản trị hệ thống) về công nghệ 

thông tin theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các 

cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc của thành phố Hà Nội. 

Những người sau đây không thuộc đối tượng điều chỉnh của quy định này: 

- Những người làm nhiệm vụ nhập thông tin, dữ liệu hoặc thực hiện những 

nội dung thuần túy sử dụng, ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý đã được 

quy định về định mức, đơn giá trong các văn bản quy định khác. 

- Những người có bằng cấp chuyên môn về công nghệ thông tin nhưng không 

được giao nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin . 

3. Quy định mức hỗ trợ hàng tháng 

Từ ngày 01/01/2021 đến khi Chính phủ triển khai áp dụng chế độ tiền 

lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương 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, áp dụng mức hỗ 

trợ hàng tháng, cụ thể: 

- Người có trình độ đại học hoặc trên đại học được hưởng mức hỗ trợ: 2 lần 

mức lương cơ sở/người/tháng. 

- Người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp được hưởng mức hỗ trợ: 1,5 

lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

- Mức lương cơ sở được áp dụng thực hiện theo quy định hiện hành của 

nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

4. Nguồn kinh phí 

a) Kinh phí thực hiện mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức, viên chức 

chuyên trách về công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân 

sách cấp đó đảm bảo theo quy định. 

b) Đối với các cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước 

và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc của thành phố Hà Nội do ngân sách 

đảm bảo chi hoạt động thường xuyên: Chi từ dự toán thường xuyên được giao 

hàng năm (Kinh phí không thường xuyên đối với các cơ quan đảng, tổ chức 

chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước và kinh phí không tự chủ đối với các đơn vị 

sự nghiệp công lập do ngân sách đảm bảo chi hoạt động thường xuyên). 



3 

c) Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và 

chi đầu tư, tự đảm bảo chi thường xuyên và đảm bảo một phần chi thường 

xuyên, mức hỗ trợ hàng tháng chi từ nguồn thu của đơn vị. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết này. 

2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện “Quy định 

mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ 

thông tin tại các cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước và 

các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc của thành phố Hà Nội”. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ 

họp thứ … thông qua ngày …../…./2020 và có hiệu lực từ ngày …../…../2021./. 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ QH; 

- Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tư pháp; 

- Thường trực: Thành ủy, HĐND; UBND, UBMTTQ Thành phố; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; 

- Các đại biểu HĐND Thành phố; 

- Các Ban của Thành ủy; Văn phòng Thành ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND;  

- Văn phòng UBND Thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành Thành phố; 

- Thường trực: HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã; 

- Cổng GTĐT Thành phố, Báo HNM, Báo KTĐT; 

- Lưu: VT, Ban VHXH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

………………………… 

 


