UY BAN NHÂN DÄN
THANH PHÕ HÓ CHÍ MINH
SO GIAO DrC VA DAO TAO

S6%YsGDÐT-KHTC

CONG HÒA X HOI CHn NGHÍA VIÆT NAM

Doc lâp-Ty do -Hanh phúc
Thành phó H6 Chi Minh,

tháng

nm 2022

vè huóng dãn chi công tác thi
tuyên sinh lÛp 10 tai Thành phô
Thù Duc và các quân - huyên

n m hÍc 2022

2023

Kính güi: Truong phòng Giáo dåc và ào
và các qu-n -

t¡o Thành phô Thç úc

huyÇn.

Cn cu Thông tu s 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 nm 2021 cça BÙ Tài
Chinh vê huóng dân quàn lý kinh phí chuân bË, tó chéc và tham då các ky thi áp
dung dôi vÛi giáo dåe phô thông;

Can cú NghË quyêt sô 26/2021/NQ-HÐND ngày 09 tháng 12 nm
Hoi dông nhân dân Thành phô quy dinh nÙi dung, múrc chi ê
cuoc thi, hÙi thi trong linh våc giáo dåc - ào

2021 cça

tô chúc các ky thi,

t¡o trên dja bàn Thành phô Hô Chí

Minh;
Cn

cú Quyêt dinh sô 773/QD-UBND ngày 21 tháng 3 nm

2022 cua Uy ban

nhân dân Thành phô vê ban hành Kê ho¡ch huy Ùng tré ra lóp và tuyên sinh vào
các l6p âu

câp nm

hÍc 2022-2023;

Thrc hien Công vn sô 1121/SGDÐT-KTKÐ ngày 15 tháng 4 nm 2022 cça
So Giáo due và ào t¡o vê huróng dân thi tuyên sinh vào lóp 10 trung hoc phÑthông
nm

hÍc 2022 -2023.

So Giáo duc và ào t¡o huróng dan chi cho công tác thi tuyn sinh lÛp 10 nm
hoe 2022 2023 tai Thành phô Thç úe và các qu-n - huyÇn, cu thÃ nhu sau:
1. Chi phy câp trách nhiÇm cho Ban chi d¡o, phye vy công tác tuyên sinh:
- Truong ban:

1.200.000 dông/nguoi/ngày

- Phó Trurong ban:

1.000.000 ông/nguoi/ngày

Úy viên, Thr ký:
-Thànhviên bÙ ph-n v-n chuyên dê thi:
Thành viên gôm nhân viên vi tính, ký thu-t,
-

800.000 ông/nguròi/ngày

800.000 dông/nguòi/ngày

-

y tê, công an, kê toán, thç quù:
-

Nhân viên

phåc vå, b£o vÇ:

600.000 ông/nguoi/ngày
400.000 dông/ngroi/ngày

2

Múc chi trên duoc thåc hiÇn cho nhïng ngày thye tê làm viÇe trong thòi gian
chinh thurc dugc quy dinh t¡i Phu luc 1: Ké hogch thöi gian inh kèm Công vn sô

1121/SGDÐT-KTKÐ ngày 15 tháng 4 nm

2022 cça So Giáo dåc và ào

t¡o vê

dân thi tuyên sinh vào lóp 10 trung hÍc phô thông nm hÍc 2022 2023.
Truong hgp mÙt nguoi làm nhiêu nhiÇm vu khác nhau trong mÙt ngày thì chi uãc

huóng

-

huong mÙt múc thù lao cao nhât.
2. Chi tiên nuóc uông: 20.000 ông/buôi

làm viÇc/nguoi (quyêt toán theo hóa

don).
3. Các khoän chi phí phåe vy khác: Mua vât tu, vn phòng phâm v.v.(nêu
có) chi theo thuc tê phát sinh và quyêt toán theo hóa don.
Cn

cu vào các nÙi dung và múc chi huóng dân nêu trên, ê

duc và Dào t¡o Thành phô Thç uc

tác thi tuyên sinh lóp 10 nm
nm

nghË Phòng Giáo

và các quân - huyên l-p du toán chi cho cöng

hÍc 2022 - 2023 tù ngân sách chi su nghiÇp giáo duc

2022 theo phân câp trinh Uy ban nhân dân Thành phó Thú uC

va ca

huyen phê duyÇt ê thrc hiÇn và quyêt toán theo quy dinh hiÇn hanh

KT. GIÄM DOC
PHO GIÄM ÕC

Noi nhân:
- Nhu trên;
-

Giám ôc

"dê báo cáo";

- KBNN TP.Tho éc
và các quân - huyÇn "dê hô tro"";

Phong TC-KH TP.Thç úc
và các quân - huyÇn "Ã hôtro*";
-

Luu:

VT, KHTC

(H)W

gAO TA
e Hoai Nam

