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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán số lượng và kinh phí  

chi trả cho đối tượng Bảo trợ xã hội năm 2021 

 
 

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/QH13 được Quốc hội thông 

qua ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 

về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư liên lịch số 29/2014/TTLT-BLĐ-TB&XH-BTC ngày 

24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc 

thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của 

Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 

hội; 

Căn cứ Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc giao Dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho huyện Nghi 

Xuân;  

Căn cứ Nghị quyết số 133/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân huyện Nghi Xuân khóa XX, kỳ họp thứ 20 về phân bổ dự toán thu, chi 

ngân sách huyện năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND 

huyện Nghi Xuân về giao dự toán chi ngân sách huyện năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Lao động TB 

& XH huyện Nghi Xuân. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt dự toán số lượng và kinh phí chi trả cho đối tượng Bảo 

trợ xã hội năm 2021 với số tiền 22.042.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ không 

trăm bốn mươi hai triệu đồng) để chi trả trợ cấp hàng tháng; mai táng phí; bảo 

hiểm y tế; kinh phí quản lý; thù lao chi trả cho đối tượng Bảo trợ xã hội.  

- Cụ thể như sau: 

+ Chi trả đối tượng trợ cấp thường xuyên: 19.598.600.000 đồng; 

+ Chi trả đối tượng Bảo hiểm y tế: 1.690.000.000 đồng; 

+ Chi trả trợ cấp mai táng phí: 116 người, số tiền 626.400.000 đồng; 

+ Thù lao chi trả(17 điểm x 500.000đ/điểm x 12 tháng):102.000.000 

đồng; 

+ Kinh phí quản lý: 25.000.000 đồng. 

 (Có phụ lục đính kèm) 



Điều 2: Giao trách nhiệm thực hiện: 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Phòng Lao động- Thương 

binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước huyện hoàn tất các thủ tục hồ sơ để chuyển 

nguồn kinh phí chi trả kịp thời; Thẩm định quyết toán kinh phí, tham mưu văn 

bản Uỷ ban nhân dân huyện quyết toán kinh phí với Sở Tài chính. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận nguồn kinh phí chi 

trả từ phòng Tài chính - Kế hoạch và chuyển qua Bưu điện huyện Nghi Xuân 

kèm theo danh sách chi trả hàng tháng đảm bảo đúng quy định. Phối hợp với Uỷ 

ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, báo cáo đối tượng tăng, giảm để lập danh 

sách chi trả hàng tháng và cân đối nguồn kinh phí theo quy định; 

- Bưu điện huyện Nghi Xuân tiếp nhận nguồn kinh phí và danh sách chi 

trả hàng tháng từ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức chi trả và 

quyết toán nguồn kinh phí kịp thời đảm bảo theo đúng quy định cho các đối 

tượng Bảo trợ xã hội; 

- Uỷ ban nhân dan các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận liên quan quản lý, báo 

cáo các nhóm đối tượng Bảo trợ xã hội tăng, giảm hàng tháng và phối hợp với 

các điểm chi trả tại các đơn vị của Bưu điện để đảm bảo chi trả kịp thời, đúng 

đối tượng theo quy định. 

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

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

hoạch; Lao động- Thương binh & Xã hội; Giám đốc Bưu điện huyện; 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: 
    - Như Điều 3; 

     - Sở Lao động -TBXH (B/c); 

     - Sở Tài chính (B/c); 

     - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

     - Lưu: VT, LĐTBXH, TC-KH. 
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