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QUYẾT ĐỊNH 

V/v cấp kinh phí tặng quà cho các đối tượng thân nhân người có công và 

thắp hương thờ cúng liệt sĩ nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 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 Quyết định số  4389/QĐ-UBND ngày 23  tháng 12  năm 2020 của 

Uỷ ban nhân dân 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 HĐND 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 về việc giao dự toán chi ngân sách huyện năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc cấp kinh phí tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp 

Tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021; 

Căn cứ đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 

số 07/TTr-LĐTBXH ngày 19/01/2021; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch trích ngân sách 429.600.000 

đồng (Bốn trăm hai mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng) từ nguồn kinh phí 

đảm bảo xã hội năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, chuyển về Uỷ ban nhân 

dân các xã, thị trấn để tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng thân nhân người 

có công và thắp hương thờ cúng liệt sỹ nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu năm 

2021. 

(Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo) 



Điều 2. Giao trách nhiệm thực hiện: 

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

huyện giải ngân nguồn kinh phí kịp thời; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, 

thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành. 

- Giao Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn được cấp kinh phí tại Điều 1 quản 

lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, chi tặng đúng đối tượng, đảm bảo và 

thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành. 

- Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ 

ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các đối tượng; tổ chức thăm hỏi, 

tặng quà kịp thời, đúng đối tượng; tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định. 

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

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: Lao động - 

Thương binh & Xã hội, Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, 

thị trấn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

    Nơi nhận: 
    - Như Điều 3; 

    - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

    - Lưu: VT, LĐTBXH, TC-KH; 
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