cONG HÔA X HOI CHn NGH*A VIT

ÚY BAN NHÄN DÅN

NAM

Doelap -Ty do -H¡nh phúc

THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH
so GIÁO DYC VÀ ÅO TAO

si2sGDÐT-KHTC

Thành phó Ho Chi Minh, ngà&Gtháng 0! nm

2022

Ve viÇc triên khai Kê ho¡ch so
58/KH-UBND cça Uy ban nhân dân

thành pho vè to chéc hoat Ùng và
kinh phí chm
nm

lo Têt Nhâm Dân

2022.

Kinh gi:
HiÇu truong các truong THPT công lâp;
-Thu truong các on vË tråc thuÙc Sö.

Thyc hien Ké ho¡ch sÑ s8/KH-UBND ngày 08 tháng 01 nm 2022 cua Uy ban
nhân dân thành phÑ vÁ tô chéc ho¡t ông và kinh phi chäm lo Têt Nhâm Dán nm

2022,
Theo dó, tai Måc 1.9 Phàn II K¿ hoach só 58/KH-UBND ngày 08 tháng 01 nm

2022 cua Uy ban nháân dân thành phô vê tô chéc ho¡t Ùng và kinh phí chm
Nhâm Dân nm

khu

uc

hàrnh

lo Têt

2022 cóó nêu "Quà cho cán bÙ, cóng chiúc, vien chuc, ngudi lao dóng
Thi Dic
Thành phó, quan, huyÇn và thành
chinh, su nghiÇp

khói

(ke cà các tó chúc Dång, Doàn théê và cán bÙ phuàng, x,

phÑ,

thË trán) vå mÙt só co quan,

don vi thuóc ngành doc; cán bô, nhân viên tai SOS Làng Tr

em Thành phô:

1.500.000 dông/suát".
So Giáo dyc và Dào t¡o triên khai K ho¡ch sô 58/KH-UBND ngày 08 tháng 01
nm

2022 cça Uy ban nhân dân thành phô vë tô chéc ho¡t dÙng và kinh phí ch m

lo

Têt Nhâm Dân nn 2022 dên HiÇu truong các truong THPT công l-p và Thú truong
các don v/ truc thuÙc So. (ính kèm).
De nghË tho truong các on
neu có vuóng m c,

vË quan tâm thuc hiÇn và trong quá trinh thåc hiÇn

khó khän, các don vi phàn hôi vê Phòng Kê ho ch

Tài chinh - So

Giáo duc và ào t¡o ê dugc hróng dân cy thê./

KTSÁMÓC

Noi nhan:
- Nhu trên;

- Giám Ñc So (Ã báo cáo);
-

Luu:

VT, KHTC (Nh).
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