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CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 06-01-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
Số: 3046/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không
chuyên trách cấp xã, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng
bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm
chúc Tết Tân Sửu năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày
19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 11
năm 2015;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Giám
đốc Sở Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thống nhất thực hiện chi trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức,
người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người có công với cách mạng, đối tượng
hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí thăm chúc Tết Nguyên đán Tân
Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:
1. Mức chi trợ cấp 800.000 đồng/người:
a) Đối tượng:
- Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người hợp đồng khoán công việc) đang
làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp cấp
tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cán bộ, công chức và người hoạt động
không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh.
- Người có công với cách mạng và thân nhân; Người đang hưởng chế độ trợ
cấp hàng tháng theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số
142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008, số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8
năm 2010, số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011; người đang hưởng chế
độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005
và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007; thanh niên xung
phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

