
         ỦY BAN NHÂN DÂN  

         HUYỆN NGHI XUÂN  

       Số:           /UBND-LĐTBXH                                                                                                

V/v đề nghị phê duyệt kinh phí hỗ trợ 

đối tượng Hộ kinh doanh gặp khó khăn 

do ảnh hưởng dịch Covid-19 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Nghi Xuân, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

  

Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

- Cục Thuế  tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên 

thông thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Ủy 

ban nhân dân huyện Nghi Xuân đề nghị UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ các Hộ 

kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 như sau: 

Tổng số Hộ kinh doanh:  62 hộ, 

Tổng số tiền hỗ trợ: 186.000.000 đồng,  

Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu triệu đồng. 

 (Có danh sách kèm theo) 

Vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt./. 

  Nơi nhận: 

  - Như trên; 

  - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

  - Lưu: VT, LĐTBXH, CCT.  

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hùng    
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