
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /SGDĐT-VP 
V/v kinh phí hỗ trợ tiền Tết 
Nguyên đán Tân Sửu năm 
2021 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               

                  
                    Bình Phước, ngày         tháng 01 năm 2021 

 
   

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc.  

 

Căn cứ Công văn số 267/UBND-TH ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc chi hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 150/STC-HCSN ngày 27/01/2021 của Sở Tài chính 

về việc kinh phí hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc: 

1. Chủ động liên hệ với Kho bạc nhà nước nơi giao dịch, tạm ứng kinh 

phí để chi hỗ trợ tiền tết cho cán bộ, giáo viên và người lao động trong dự toán 

đã được giao tại Quyết định số 4237/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo (kinh phí tự chủ hoặc không tự chủ). 

2. Lập danh sách số người được hỗ trợ tiền tết theo số lượng thực tế trên 

cơ sở bảng thanh toán lương tháng 01/2021 của đơn vị, nhưng không quá số 

lượng người được giao theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo. Danh sách 

gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 31/01/2021. 

3. Mức chi hỗ trợ theo Công văn số 267/UBND-TH ngày 25/01/2021 của 

UBND tỉnh.  

Sở Giáo dục và Đào tạo gửi tới các đơn vị trực thuộc biết để thực hiện./. 

(Kèm theo Công văn số 267/UBND-TH ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh 
Bình Phước; Công văn số 150/STC-HCSN ngày 27/01/2021 của Sở Tài chính) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban giám đốc; 
- Lưu Văn thư; Vp3 (dnd). 

 

GIÁM ĐỐC 
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