
UY BAN NHÄN DAN 

THANH PHÓ HÓ CHÍ MINH 
so GIÁO DrC VÀ DÀO TAO 

cONG HÔA X HOI CHÜ NGH*A VI�T NAM 
Doc lp-Tr do -Hanh phúc 

S6A/sGDÐT-KHTCc Thành phó Hô Chi Minh, ngà»0 tháng01 n�m 2021 

Ve chi quà Têt Tân Suu n�m 2021 
cho cán bÙ, công chrc, viên chúc, 

nguoi lao �Ùng t¡i co quan hành 
chinh, �on vË sy nghiÇp công lp 
trre thuÙc So Giáo duc và �ào t¡o. 

Kính gui: 
-HiÇu truong các truong THPT công lps 

Thù truong các don v/ tryc thuÙc Sö. 

Can cu Ké ho¡ch sÑ 43/KH-UBND ngày 06 tháng 01 n�n 2021 cça Uy ban nhân 
dân thành phô vê tô chíée hoat dÙng và kinh phí ch�m lo Têt Tân Siu n�m 202 

C�n cu Công v�n sÑ 344/STC-HCSN ngày 19 tháng 01 n�m 2021 cça Sß Tài 
chính ve huóng dân nguôn kinh phí thårc hiÇn ch�n lo Têt Tân Sina näm 2021 cua 

Thành phô, 
So Giáo dåc và �ào t¡o huóng d�n các don vË triên khai thårc hiÇn viÇc chi quà 

Têt Tân Su n�m 2021 cho cán bÙ, công chúc, viên chúc, nguÝi lao dóng t¡i �on vi, 

cu thê nhu sau: 

1. Múc chi: 1.500.000 dông/nguÝi. 

2. Doi tuomg: Cán bÙ, công chéc, viên chéc, nguroi lao �Ùng t¡i co quan hành 
chính, các don vË sy nghiÇp công lp trrc thuÙc Sö Giáo duc và �ão t¡o (có m�t t¡i 

thoi diêm tháng 01/2021 và trong chi tiêu biên chê dugc giao n�m 2021). 

3. Nguon kinh phí: 

- Doi vÛi co quan hành chính, các don vË så nghiÇp công lâp do ngân sách nhà 
nuóc �ám b£o toàn bÙ chi phí ho¡t �Ùng: ngân sách thành phô bô sung du toán kinh 
phí de chi quà T¿t cho cán bÙ, công chúc, viên chéc, nguòi lao �Ùng cua �on viË. 
De kip thÝi chi quà Têt cho cán bÙ, công chrc, viên chrc, nguoi lao �Ùng, dê nghË các 
don vË chi të nguôn kinh phí dugc giao trong du toán n�m 2021 ho·c t¡m úng të 
nguôn thu khác cça don vi. Dông thÝi, don vË có v�n bån �ê nghË bô sung dy toán 
n�m 2021 (phân kinh phí không thyc hiÇn ty chù, kinh phí không thuong xuyên) 
kèm Bàng luong tháng 01/2021 cça �on vË gëi Sß Giáo dåc và �ào tao 
trróe ngày 31/01/2021. 

Dôi vÛi các �on vi su nghiÇp công lp ty �äm bào chi phí ho¡t �Ùng thuòng 
xuyên, don vi sy nghiÇp công lp tu ��m bào mÙt phân chi phí ho¡t dÙng thuòmg 

xuyên: �om vi tu cân dôi tir nguôn kinh phí giao tr chk, nguôn thu cça don vË de chi 

quà Têt cho cán bÙ, viên chéc, ngudi lao �Ùng t¡i �on vË. 



De nghi Thù truong các don vË truc thuÙc So nghiêm túc thyc hiÇn viÇc chi quà/ 
Têt Tan Stru n�m 2021 cho cán bÙ, công chérc, viên chéc, nguöi lao �Ùng t¡i �om vi/ 
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