
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số: 3106/STC-HCSN 
V/v thực hiện chi chế độ cho cán bộ, 

công chức, viên chức được cử đi học 

các lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ 

chức bằng hình thức trực tuyến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ 

 

Sở Tài chính nhận được Công văn số 1677/SNV-CCVC ngày 11/10/2021 của Sở 

Nội vụ về việc cho ý kiến thực hiện chi chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức được cử 

đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Trong đó Sở 

Nội vụ đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến đối với việc chi trả chế độ trợ cấp cho cán bộ, 

công chức, viên chức khi được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức 

trực tuyến trên địa bàn tỉnh, gồm: chi hỗ trợ tiền ăn, chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, 

viên chức là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số. 

Sau khi xem xét, Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An 

Giang, trong đó tại khoản 3, khoản 6 Điều 3 về mức chi đào tạo và khoản 7 Điều 4 về 

mức chi bồi dưỡng quy định như sau: 

“Điều 3. Mức chi đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức:  

3. Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung: … 

6. Chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ hoặc là người dân tộc 

thiểu số: 20.000 đồng/người/ngày. Trường hợp nữ cán bộ, công chức, viên chức là người 

dân tộc thiểu số: 30.000 đồng/người/ngày. 

Điều 4. Mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:  

7. Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung; chi 

hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi 

thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở 

bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở bồi dưỡng và đơn vị tổ chức bồi dưỡng xác nhận 

không bố trí được chỗ nghỉ); chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ hoặc 

là người dân tộc thiểu số: …” 

Theo quy định nêu trên, Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND chỉ quy định chi hỗ 

trợ tiền ăn, chi hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số 

trong thời gian đi học tập trung. 

2. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp như hiện nay, cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh được cử đi đào tạo theo hình thức trực tuyến nhằm 

đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Tuy nhiên, về chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, 

viên chức theo hình thức đào tạo này chưa có quy định cụ thể của Bộ, ngành Trung ương. 

Do đó, đề nghị Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, 

tạm thời chưa thực hiện chi hỗ trợ tiền ăn, chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức 

là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số khi được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo 

hình thức trực tuyến. 



Sau khi có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và trên cơ sở nhu cầu thực tế 

phát sinh, Sở Tài chính sẽ phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham 

mưu cấp thẩm quyền xử lý theo quy định. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính, gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, HCSN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan 

 

                                                                    

    


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-27T15:58:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài chính<sotaichinh@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




