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Doclap-Tu do -Hanh phúc
Thành pho Ho Chi Minh, ngày/3 tháng b nm 2022

Vê rà soát tinh hinh thuc hiÇn
du toán kinh phí nm

2022.

Kinh gui:
HiÇu truong các truÝng Trung hÍc phô thöng công l-p;
- Thù truong các om

vË true thuÙc So.

Thuc hiên Quyét dËnh sÑ 4195/QÐ-UBND ngày 15 tháng 12 nm

2021 cça

Uy ban nhân dân Thành phô vê giao chi tiêu då toán thu, chi ngân sách nhà nuÛc

nm

2022và Quy¿t dinh só 2322/QÐ-SGDDT ngày 27 tháng 12 nm

2021 cça

Giám doc So Giáo duc và Dào t¡o vê viÇc giao dy toán thu, chi ngân sách nhà
nuóc nm 2022.

So Giáo duc và ào t¡o ê nghË các don vË trye thuÙc rà soát và báo cáo tinh
hinh thuc hiÇn du toán kinh phí nm 2022 (theo biêu mau dinh kèm) ôi vói
các nÙi dung sau:

1. Phu câp thâm niên nhà giáo.
2. Tiên

tôochúc hÍc 02 buôi/ngày và hô tro chi phí hoc t-p.

3. Tro cap khó khn vùng sâu.
4. Phy cap ru däi ôi vÛi nhà giáo truc tiêp giäng d¡y nguoi khuyêt t-t theo
phuong thúc giáo dåc hoa nh-p.
5. Hô trg cán bÙ y tê trurong hÍc.

6. Trg câp thôi viÇc.
7. Chi luong và các khoan phå câp.
Ngoài nhïng khoån måc kinh phí trên, các om vË sau rà soát và báo cáo tình
hinh thrc hiÇn kinh phí ôi vÛói:

- Kinh phí hô trg ngành giáo due trên Ëa

bàn huyên Cân Gio theo

Nghi quyét só 14/2018/NQ-HÐND (Truong THCS-THPT Th¡nh An);
Kinh phi hô tro giáo duc mâm non theo Nghi quyêt só O1/2021/NQ-HÐND
sua oi,

bÑ sung NghË quyêt sô 01/2014/NQ-HÐND và Chính sách thu hút

giáo viên màn non theo Nghi quyêt só 04/2021/NQ-HÐND sita ôi,

bô sung

Nghi quyêt sô 04/2017/NQ-HÐND (Truong Mâm non 19/5 Thành phô, 1ruÖmg
Mâm non Thành phô).

Thoi

han güi báo cáo:

truóe

ngày 20 tháng 5 nm 2022.
Cách thúc gùi báo cáo: gui bàn giây vê Phòng Kê ho¡ch
Tài chính,
So Giáo duc và ào t¡o (Chuyên viên Nguyên Thanh
Trí), ông thÝi gëi file mêm
-

qua dia chi email kehoachtaichinh@hcm.edu.vn (cú pháp "TEN DON VIKINH
PHI 2022", ví du "THPT TRAN DAI NGHIA_KINH
PHI 2022"). Luu ý:
Bàn

giây báo

cáo có

dóng dâu và xác nh-n cça Thç truong on vi;
Báo cáo chi óng tò roi, không dóng bia, không dóng
quyên;
Noi dung kinh phí nào không có nhu câu thåc hiÇn, don vË vân báo cáo
ghi ro "Không có nhu câu thrc hiÇn", ông thoi, sp xêp các nÙi dung kinh phí
-

-

-

và

theo trinh tu nhu trên.

e
nghË Thù truöng các don vi quan tâm thrc hiÇn dúng thoi gian và
yêu câu nêu trên. Sau thÝi h¡n quy dinh, các on vË chua gëi hô so xem nhu
không có nhu câu thåc hiÇn d toán kinh phí nm

2022H

Noi nhan:
Nhu trên;
Giám ôc
-

So (dê báo cáo)
(Tr) w

Luu: VT, KHTC

KT.GIÁM ÔC
PHO.GLÁM ÓOc

GHÁOVADU
HLEHoài Nam

