
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

Số:         /UBND-KTTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày     tháng     năm 2020
V/v chi trả tiền lương, tiền 
công và các khoản trợ cấp 
tháng 02/2021 trong tháng 
01/2021

Kính gửi:
- Các Sở Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3495/STC-NS 
ngày 22/12/2020 về chi trả tiền lương, tiền công và các khoản trợ cấp tháng 02/2021 
trong tháng 01/2021; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Theo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 từ ngày 10/02/2021 
đến hết ngày 16/02/2021 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày 05 
tháng Giêng năm Tân Sửu); để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh chủ động cân đối 
chi tiêu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, UBND tỉnh thống nhất cho 
phép các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được thực hiện chi trả tiền 
l ư ơ ng, tiền công và các khoản trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội tháng 
02/2021 trong tháng 01/2021.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chủ động 
sử dụng nguồn kinh phí được giao năm 2021 để chi trả kịp thời. Trường hợp 
vướng mắc về nguồn kinh phí, báo cáo Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem 
xét giải quyết đảm bảo chi trả kịp thời cho các đối tượng.

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo hệ thống Kho 
bạc Nhà nước thực hiện chi trả các chế độ cho các đối tượng đảm bảo kịp thời./. 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- NHNN CN Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu VT, KGVX, TH, NC,QTTV,  KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 [daky]
Nguyễn Hồng Quang
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