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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Khê, ngày 26 tháng 10 năm 2020

V/v nộp chứng từ thanh toán
kinh phí trợ cấp đi học đợt II
năm 2020

Kính gửi:
- Ban Tổ chức Quận ủy Thanh Khê;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận;
- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc quận;
- Chủ tịch UBND 10 phường thuộc quận.
Căn cứ Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của
UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công
tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2020
của UBND thành phố Đà Nẵng bãi bỏ một số điều của Quy định về tổ tổ chức,
quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành
phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09
tháng 4 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Nghị quyết số 241/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức chi cụ thể cho công
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng;
Căn cứ Quyết định số 4075/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2017 của
UBND quận Thanh Khê về việc ban hành chế độ trợ cấp tốt nghiệp đối với cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn quận Thanh Khê;
Phòng Nội vụ quận Thanh Khê đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo cho
cán bộ, công chức (CBCC) và người lao động các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ
quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận; cán bộ, công chức và người
hoạt động không chuyên trách khối Đảng, đoàn thể, UBND 10 phường; Hiệu
trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Thanh
Khê thuộc đối tượng được thanh toán tiền trợ cấp kinh phí đi học đợt II năm
2020 theo quy định nộp các hồ sơ chứng từ sau:
- Đơn đề nghị thanh toán trợ cấp đi học;
- Quyết định cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng;
- Biên lai thu tiền học phí, lệ phí, hoá đơn tài liệu theo quy định.
- Bằng tốt nghiệp (Cao cấp LLCT, Trung cấp LLCT, Thạc sĩ, Tiến sĩ…);
chứng chỉ hoàn thành các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày.
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- Danh sách quy hoạch được Ban Thường vụ Quận uỷ Thanh Khê phê
duyệt (đối với hồ sơ đề nghị thanh toán trợ cấp theo Quyết định số 4075/QĐUBND ngày 18/9/2017 của UBND quận Thanh Khê);
- Lịch học.
Các loại chứng từ, văn bằng trên photo sao y công chứng thành 02 bản.
Hồ sơ chứng từ thanh toán gửi về Phòng Nội vụ quận trước ngày 30 tháng 10
năm 2020.
Ghi chú: Không thực hiện trợ cấp đi học đối với CBCCVC, lao động
hợp đồng được cơ quan có thẩm quyền cử đi học lớp bồi dưỡng kiến thức nhà
nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức (cán sự, chuyên viên, chuyên viên
chính…) và không thực hiện trợ cấp hàng tháng đối với các lớp Cao cấp, Trung
cấp LLCTHC hệ không tập trung. Kinh phí trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với
viên chức, người lao động đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
quận được chi trả từ nguồn kinh phí của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn
hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức hợp pháp khác.
Đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm thông báo cho CBCCVC của đơn
vị mình biết và thực hiện đúng thời gian quy định. Sau thời gian trên, CBCCVC
không nộp các hồ sơ chứng từ về Phòng Nội vụ quận xem như không thanh
toán./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- Đảng uỷ, UBMTTQVN 10 phường;
- Lưu: VT, ĐT.
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