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 UỶ BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

 HUYỆN NGHI XUÂN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

  

   Số:         /QĐ-UBND                            Nghi Xuân, ngày      tháng      năm 2020 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách và kinh phí đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 

được hỗ trợ tiền điện Quý IV và truy lĩnh Quý II năm 2019 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; 

Căn cứ Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện; 

Căn cứ Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Tài chính quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính 

sách xã hội; 

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 2554-LN/TC-LĐTB&XH ngày 17/8/2015 

của Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh về việc 

hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ Bảo trợ xã 

hội không thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Quyết định số 9268/QĐ-

UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện về việc chi ngân sách huyện năm 2019; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - TB&XH huyện Nghi Xuân, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền điện số tiền 322.267.000 

đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi hai triệu hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng) hỗ 

trợ tiền điện cho 4.305 lượt hộ nghèo và 1.492 lượt hộ chính sách xã hội không thuộc 

hộ nghèo Quý IV và truy lĩnh Quý II năm 2019.(Kèm theo bảng tổng hợp chi tiết) 

Điều 2. Giao trách nhiệm thực hiện:  

- Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện hướng 

dẫn các xã, thị trấn về thủ tục hồ sơ để giải ngân nguồn kinh phí kịp thời; 

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, giám sát, kiểm tra chặt chẽ quá 

trình triển khai thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội không 

thuộc hộ nghèo đảm bảo đúng quy định; 

- UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, triển khai thực hiện việc hỗ trợ tiền điện cho 

hộ nghèo, hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo kịp thời, đúng đối tượng; 
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thông báo công khai mức hỗ trợ và danh sách các hộ được hỗ trợ; cấp phát và quyết 

toán nguồn kinh phí đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.  

 Điều 3.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

 Các ông Chánh văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Lao động -

Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn 

vị liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.   
  

   Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

     - Như điều 3;  KT. CHỦ TỊCH 

     - Sở Lao động TBXH (B/c);                                             PHÓ CHỦ TỊCH 

     - Sở Tài chính (B/c);                                                                                         

     - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

     - Lưu: VT, LĐ-TBXH, TC-KH./.                               

              
 

                                                                                             Bùi Việt Hùng 
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