
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ QUÝ 

 

Số: 1452/UBND 

V/v thực hiện chi trả tiền lương, 

các khoản có tính chất lương, trợ 

cấp của tháng 02/2023 trong 

tháng 01/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Quý, ngày 26 tháng 12 năm 2022 

      

     Kính gửi:   

- Phòng Kinh tế - Tài chính; 

      - Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị dự toán NS huyện. 

                     - Ủy ban nhân dân các xã. 
 

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023 được nghỉ từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023 và Công văn số 

4295/UBND-TH ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện chi trả tiền 

lương, các khoản có tính chất lương tháng 02/2023 trong tháng 01/2023 cho cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng chính sách.  

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 Quý Mão 2023 trong không khí vui 

tươi, ấm áp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Chủ tịch UBND các xã, Kho bạc Nhà 

nước huyện thực hiện chi trả tiền lương, các khoản có tính chất lương tháng 

02/2023 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trợ cấp cho các đối 

tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng kịp thời trước ngày 

15/01/2023. 

2. Phòng Kinh tế - Tài chính cấp phát kinh phí kịp thời cho các đơn vị thụ 

hưởng ngân sách; phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện giải quyết kinh phí kịp 

thời để đơn vị chi trả lương, các khoản có tính chất lương cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có 

công với cách mạng. 

 Đề nghị các cơ quan, ban ngành, UBND các xã khẩn trương triển khai thực 

hiện. Quá trình triển khai thực hiện gặp khó khăn vướng mắc báo cáo UBND 

huyện để giải quyết kịp thời./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;    
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, PKTTC (Hương). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Vinh 
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