
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   SỞ TÀI CHÍNH               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /STC-HCSN                Bình Phước, ngày      tháng     năm 2021 

 

 

    

                 

                                Kính gửi:    

          - Các đơn vị hành chính, sự nghiệp, đoàn thể cấp tỉnh; 

          - Kho bạc Nhà nước Bình Phước.    
 

Thực hiện ý kiên chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

267/UBND-TH ngày 25/01/2021 về việc chi hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021, 

Để kịp thời hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động năm 2021, Sở Tài chính đề nghị:  

1. Trước mắt các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hội đoàn thể chủ động cân 

đối trong dự toán được giao năm 2021 – kinh phí ngoài khoán (Quyết định số 

3234/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh) để thực hiện chi hỗ trợ tiền tết 

cho các bộ, công chức, viên chức, người lao động có mặt thực tế tại đơn vị.  

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo 100% chi thường xuyên tạm thời 

sử dụng nguồn thu để chi hỗ trợ cho viên chức, người lao động.  

2. Các đơn vị lập danh sách theo số lượng thực tế, kinh phí hỗ trợ gửi về Sở 

Tài chính tổng hợp để cấp bổ sung kinh phí năm 2021. Các đơn vị chịu trách nhiệm 

về số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có mặt thực tế tại đơn vị. 

Thời gian gửi báo cáo về Sở Tài chính chậm nhất ngày 01/02/2021.  

3. Đề nghị Kho bạc Nhà nước Bình Phước tạo điều kiện cho các đơn vị được 

tạm sử dụng nguồn kinh phí đã giao trong dự toán năm 2021 để thực hiện chi hỗ trợ 

tiền Tết. 

Sở Tài chính thông báo đến quý đơn vị biết, phối hợp thực hiện./. 

 

 

 

 

 

 

 

V/v kinh phí hỗ trợ tiền Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, TC-HCSN (H). 

         GIÁM ĐỐC 
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