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V/v triển khai thực hiện Quyết định số
38/2019/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của
Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Công văn số 28/UBND-KTTH ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày
31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số
60/2015/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi là Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg);
Thực hiện theo Công văn số 88/STC-NS ngày 14/01/2020 của Sở Tài chính về
việc triển khai thực hiện Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở
nghiên cứu, quán triệt các nội dung liên quan tại Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg đến tập
thể cán bộ, viên chức, giáo viên tại đơn vị. Toàn văn Quyết định đăng tải trên cổng thông
tin điện tử của Sở Tài chính (www.sotaichinh.angiang.gov.vn) hoặc cổng thông tin điện tử
của Sở GDĐT (www.angiang.edu.vn).
Sở GDĐT thông báo đến các đơn vị trực thuộc biết, tổ chức thực hiện. Trong
quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ liên hệ về Sở GDĐT (Phòng Kế hoạch Tài chính, điện thoại 0296.3857796, email: phongkhtc@angiang.edu.vn) để được
hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT, KHTC.
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