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c) Quy ñịnh chế ñộ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên ñán cho các ñối tượng kiêm
nhiệm hoặc có tham gia công tác ở cấp dưới phường, xã
- ðối tượng ñược hưởng trợ cấp tết tại ðiểm a, b Khoản 1 ðiều 1 Nghị quyết
này ở cấp thành phố, quận, huyện, phường, xã có tham gia công tác ở khu dân cư (Bí
thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố…) thì ñược hưởng nguyên các suất trợ cấp theo tiêu
chuẩn quy ñịnh cho từng chức danh;
- ðối tượng ñược hưởng trợ cấp tết tại ðiểm a, b Khoản 1 ðiều 1 Nghị quyết
này kiêm nhiệm nhiều chức danh ở thành phố, quận, huyện, phường, xã; ñối tượng
công tác ở khu dân cư (cấp dưới phường, xã) kiêm nhiệm nhiều chức danh ở khu dân
cư thì ñược hưởng 01 suất cao nhất theo quy ñịnh, các chức danh còn lại hưởng 50%
theo mức quy ñịnh.
2. Lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí
a) Lập dự toán
Hằng năm, căn cứ vào ñối tượng và mức chi quy ñịnh nêu trên, các cơ quan,
ñơn vị lập dự toán kinh phí hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên ñán cùng với dự toán kinh
phí chi thường xuyên hằng năm của cơ quan, ñơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp
ñể tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết ñịnh bố trí vào dự toán của ñơn
vị ñể thực hiện. Riêng ñối tượng không có quan hệ với ngân sách ñược bố trí tại chi
thường xuyên khác ngân sách.
b) Thanh quyết toán kinh phí
- ðối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng của các cơ quan, ñơn
vị: Trên cơ sở dự toán ñược phê duyệt, các cơ quan, ñơn vị thực hiện chi hỗ trợ Tết
cho các ñối tượng trên cơ sở danh sách cán bộ, công chức, viên chức và hợp ñồng lao
ñộng (kể cả sinh viên khá giỏi) có tên trong bảng lương tháng Tết nguyên ñán và
quyết toán ñúng quy ñịnh. Trường hợp kinh phí quyết toán tăng so với kinh phí ñã
ñược bố trí trong dự toán chi ñầu năm của ñơn vị: Trên cơ sở ñề nghị của các cơ
quan, ñơn vị, cơ quan tài chính sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét bổ
sung kinh phí cho các cơ quan, ñơn vị ñể thực hiện.
- ðối với cán bộ hưu trí; ñối tượng bị tai nạn lao ñộng hoặc bệnh nghề nghiệp:
Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm lập danh sách số lượng dự kiến ñược nhận
lương hưu trợ cấp trong tháng Tết Nguyên ñán, mức trợ cấp cụ thể gửi Sở Tài chính
lập thủ tục tạm cấp kinh phí ñể thực hiện theo phê duyệt. Sau khi hoàn thành việc chi
trả, Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm tổng hợp danh sách ñã cấp gửi Sở Tài
chính ñể quyết toán theo quy ñịnh;
- ðối với các ñối tượng còn lại (Bệnh nhân; học sinh; gia ñình có quân nhân
ñang công tác ở ñảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; Vận ñộng viên; ðội xích lô du
lịch...): trên cơ sở danh sách các ñối tượng thực tế, các cơ quan, ñơn vị chịu trách
nhiệm chi trả cho các ñối tượng từ dự toán ñược giao ñầu năm và quyết toán ñúng
quy ñịnh.

