
  UBND TỈNH AN GIANG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ Y TẾ            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số:             /SYT-KHTC                        An Giang, ngày  14   tháng 01  năm 2019 
  V/v trợ cấp cho cán bộ, công  

chức, viên chức dịp Tết Kỷ Hợi  

            năm 2019 

Kính gửi: Các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Y tế 

Thực hiện Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực 

lượng vũ trang, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, 

bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc Tết Kỷ Hợi năm 2019. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị dự toán trực thuộc về việc trợ cấp cho 

cán bộ, công chức, viên chức dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 như sau: 

1. Mức chi trợ cấp: 700.000 đồng/người. 

2. Đối tượng được hưởng trợ cấp: Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả 

người hợp đồng khoán công việc) đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà 

nước, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: theo Luật ngân sách Nhà nước (đối tượng 

thuộc ngân sách cấp nào thì do ngân sách cấp đó trực tiếp cấp phát). 

4. Kinh phí trợ cấp phải được cấp phát và thực hiện hoàn tất trước Tết Kỷ 

Hợi năm 2019. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị trực thuộc để biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

       Từ Quốc Tuấn 
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