
 

 UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

 Số:          /QĐ-PTTHKH Khánh Hòa, ngày     tháng   12  năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chi phúc lợi nhân kỷ niệm  

Ngày thành lập Đài 15.12.2021 

 

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

 
Căn cứ Quyết định số 2575/QĐ-UB ngày 22/11/1994 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc thành lập Đài Phát thanh-Truyền hình Khánh Hòa và Quyết định số 1576/QĐ-

UBND ngày 28/06/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; 

Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ về việc Quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-PTTH ngày 29/08/2018 ban hành Quy chế Chi tiêu nội 

bộ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí của Đài Phát thanh và Truyền hình 

Khánh Hòa; 

Theo đề xuất của Phòng Tổ chức và Hành chính, Phòng Kế hoạch và Tài vụ và 

Ban Chấp hành Công đoàn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chi phúc lợi nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đài (15.12.2021)  cho toàn thể 

viên chức, hợp đồng lao động của Đài. Cụ thể như sau:   

1. Chi mức 500.000 đồng/người (Năm trăm ngàn một người) đối với toàn thể  viên 

chức, hợp đồng lao động hiện đang công tác tại Đài. 

2. Chi hỗ trợ 200.000 đồng/người (Hai trăm ngàn đồng một người) đối với cộng tác 

viên, lực lượng công an bảo vệ Đài và bảo vệ tại các trạm tiếp sóng phát hình. 

 Tổng số tiền chi: 87.500.000 đồng 

(Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) 

 Nguồn chi: Từ Quỹ phúc lợi của Đài 

Điều 2. Các ông Trưởng Phòng Tổ chức và Hành chính, Trưởng Phòng Kế hoạch 

và Tài vụ và các Trưởng các phòng liên quan căn cứ quyết định thi hành.   

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC 
- Như điều 2;      
- Lãnh đạo Đài; 

- BCH Công Đoàn; 

- Lưu VT, TCHC.              

                 Lê Anh Vũ 
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