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

HUYỆN NGHI XUÂN              Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 Số:   3318  /QĐ-UBND                           Nghi Xuân, ngày  27 tháng  11  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu 

khai thuế dưới 100 triệu đồng/ năm tạm dừng kinh doanh do đại dịch 

Covid-19 hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP  

ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 

 ngày 24/4/2020 TTg Chính phủ 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QHH13 được Quốc Hội 

thông qua ngày 25/6/2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các 

biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 
Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 
đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về 
việc cấp ứng kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về 
phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19 thuộc huyện Nghi Xuân hưởng chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP 
ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 
của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân 
huyện Nghi Xuân về việc cấp kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai 
thuế dưới 100 triệu đồng/ năm tạm dừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 
hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 
của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  ngày 24/4/2020 TTg Chính 
phủ; 

Căn cứ Công văn số 2194/SLĐTBXH-LĐVL ngày 21/9/2020 của Sở Lao động 
TBXH tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ người lao động, hộ 
kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Xét đề nghị của phòng Tài chính -Kế hoạch.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu 

khai thuế dưới 100 triệu đồng/ năm tạm dừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 



hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 
của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  ngày 24/4/2020 TTg Chính 
phủ, như sau: 

Tổng kinh phí phê duyệt: 345.000.000 đồng. 

 Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi lăm triệu đồng. 

Trong đó:  

1. Nội dung chi: 

+ Hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm dừng 

kinh doanh do đại dịch covid-19: 345 hộ 

+Tổng kinh phí hỗ trợ: 345.000.000 đồng. 

2. Nguồn sử dụng:  

- Từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách tỉnh được cấp ứng tại Quyết định 

số 1343/QĐ-UBND ngày 28/4/2020  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao trách nhiệm thực hiện: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc huyện, phòng Lao động TB & XH huyện; Kho bạc Nhà nước huyện và các 

cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc các 

nội dung chi đã được phê duyệt quyết toán cho các đơn vị. 

Căn cứ vào các nhiệm vụ chi đã được phê duyệt quyết toán, các đơn vị 

chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp đúng mục đích, 

đúng chế độ và thanh toán theo quy định hiện hành. 

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

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - 

Kế hoạch, Lao động TB &XH, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Giám 

đốc Kho bạc nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  các xã, thị trấn và thủ trưởng 

các đơn vị liên quan được phê duyệt quyết toán kinh phí tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các sở: Tài chính; Lao động TB& XH;  

- Cục Thuế tỉnh; 

- Lưu: VT, TC-KH. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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