
ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGHI XUÂN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND                               Nghi Xuân, ngày       tháng     năm 2021 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn  

do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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

Căn cứ Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ban hành 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 ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND huyện 

Nghi Xuân về việc cấp ứng kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19; 

Trên cơ sở báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 của UBND các xã, thị trấn; 

Theo đề nghị của Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Lao động - 

Thương binh & Xã hội huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

Số tiền: 14.493.750.000 đồng  

Bằng chữ: Mười bốn tỷ bốn trăm chín mươi ba triệu bảy trăm năm mươi 

ngàn đồng. 

Trong đó: 

- Đối tượng người có công và thân nhân: 4.748.500.000 đồng. 

- Đối tượng bảo trợ xã hội: 5.196.500.000 đồng. 

- Đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: 4.548.750.000 đồng. 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm thu hồi kinh phí hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 của UBND các 

xã, thị trấn còn dư theo quy định hiện hành. 



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

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

hoạch, Lao động-Thương binh&Xã hội; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

Nơi nhận:                                                         
- Như Điều 3;                                                                  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, TCKH. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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