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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2019

V/v hướng dẫn điều chỉnh mã nguồn
kinh phí năm 2019

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THPT, THCS và THPT;
- Hiệu trưởng trường Trẻ em Khuyết tật An Giang.
Hàng năm, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương được giao chậm,
do đó có một số trường cân đối được đã sử dụng dự toán mã nguồn 13 để chi
lương tháng 12/2019 cho công chức, viên chức, khi dự toán cải cách tiền lương
giao chỉ được chi đúng tính chất nguồn kinh phí “cải cách tiền lương”. Hiện nay,
một số trường không sử dụng nguồn cải cách tiền lương năm trước, nên dự toán
nguồn cải cách tiền lương lần này đã bị trừ lại và trừ cả chênh lệch biên chế giao
dự toán đầu năm 2019 (sử dụng biên chế năm 2018) cao hơn so với biên chế Sở
GDĐT giao năm 2019.
Từ nguyên nhân nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị đã
rút lương tháng 12/2019, thực hiện điều chỉnh ngay trong tháng 12/2019, với nội
dung sau:
1. Lập công văn điều chỉnh mã nguồn kinh phí (đính kèm);
2. Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (đính kèm).
Riêng, nhân viên Hợp đồng Nghị định 68, đối tượng này không được giao
kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, các đơn vị tự cân đối trong nguồn kinh
phí của đơn vị mình để chi trả.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nội
dung công văn này./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, KHTC.
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