ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57 /UBND-TH

Bình Thuận, ngày 05 tháng 01 năm 2019

V/v thực hiện chi trả tiền lương,
các khoản có tính chất lương
tháng 02/2019 trong tháng
01/2019 cho cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động.

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Bình Thuận;
- Bảo hiểm xã hội Bình Thuận;
- Các doanh nghiệp nhà nước;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5190/STC-QLNS-DN ngày
28 tháng 12 năm 2018 về việc xin chủ trương chi trả tiền lương, các khoản có
tính chất lương tháng 02/2019 trong tháng 01/2019 cho cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động;
Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
năm 2019 được nghỉ từ ngày 02/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019. Để đảm bảo
cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng chính sách
xã hội đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến
như sau:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước
Bình Thuận, Bảo hiểm xã hội Bình Thuận, UBND các huyện, thị xã, thành phố
thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chi trả tiền lương, các khoản có tính
chất lương tháng 02/2019 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và
các đối tượng chính sách xã hội kịp thời trước ngày 25/01/2019.
2. Các doanh nghiệp nhà nước tổ chức chi trả lương tháng 02/2019 theo
quy định cho người lao động trước ngày 25/01/2019.
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện và chỉ đạo các đơn vị
trực thuộc chi trả các khoản trợ cấp tháng 02/2019 cho các đối tượng chính sách
xã hội trước ngày 25/01/2019.
4. Bảo hiểm xã hội Bình Thuận thực hiện và chỉ đạo các đơn vị chi trả
tiền lương hưu tháng 02/2019 cho các đối tượng trước ngày 25/01/2019.

5. Cơ quan tài chính các cấp chịu trách nhiệm tham mưu bảo đảm nguồn
kinh phí, phối hợp với Kho bạc Nhà nước cấp phát kịp thời để các đơn vị chi
trả lương và các khoản trợ cấp kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức, các
đối tượng chính sách xã hội./.
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