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s.84 /SGDÐT-KHTC Thành phÑ Hô Chi Minh, ngàyob tháng n�m 2021 
Ve rà soát, bô sung dy toán kinh phí 
không thuong xuyên n�m 2021. 

Kinh gui 
- Hieu truong các truong THPT công lp; 

- hu truóng các don vj tryc thuÙc Sô. 

Thurc hien Quyêt dinh sÑ 4567/QÐ-UBND ngày 10 tháng 12 n�m 2020 
cua Uy ban nhân dân thành phÑ Hô Chí Minh vê giao chi tiêu då toán thu, chi ngân 
sách nhà nuóc n�m 2021 và Quyêt dËnh sô 3492/QÐ-GDÐT-KHTC ngày 28 tháng 12 
n�m 2020 cùa Giám �ôc Sß Giáo dåc và �ào t¡o vê viÇc giao du toán thu, chi ngân 
sách nhà nuóc n�m 2021, 

De có co sß giao bô sung dr toán kinh phí không thuong xuyên n�n 2021, 
So Giáo dåc và �ào t¡o �ê nghË các don vË tryrc thuÙc So rà soát và báo cáo tinh hìinh 
su dung då toán kinh phí không thudng xuyên n�m 2021 dôi vói các nÙi dung sau 
(biêu mâu dinh këm): 

1. Phu câp thâm niên nhà giáo (Phu luc 01). 
2. Mien giàm hÍc phí và hótrg chi phí hÍc têp (Phu luc 02a, b, c, d, e). 
3. Trg câp khó kh�n vùng sâu (Phy luc 03). 
4. Phy câp ru dai dôi vÛi nhà giáo trrc tiêp giàng day nguòi khuyêt tât theo 

phuong thúc giáo dåc hòa nhâp (Phy luc 04). 
5. Hô tro cán bÙ y tê truong hÍc (Phå luc 05). 
6. Tro cap thôi viÇc (Phy luc 06). 

- Thoi han gui báo cáo: trróc ngày 31 tháng 3 n�m 2021. 
- Cách thúc gi báo cáo: gri bàn giây có �óng dâu và ký tên vê Phòng Ke ho¡ch - Tài chính, So Giáo dåc và �ào t¡o (Anh Trf), dông thÝi gëi file mêm qua 

dia chi email kehoachtaichinh@hcm.edu.vn (cú pháp "TENDONVI _KPKTX2021", ví dy "THPTBINHPHU_KPKTX2021"). 

Dê nghË Thç truong các �on vË nghiêm túc thuc hiÇn dúng thÝi gian và yêu câ1 neu trên. Sau thoi han quy dËnh, các don vË chua gui hô so xem nhu không có nhu câu 
bô sung då toán kinh phí n�m 2021 
Noi nhan: 

- Nhu trên; 

- Giám �ôc So (�ê báo cáo); 
- Luru: VT, KHTC (Tr): 
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