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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Lào Cai, ngày 30 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt hỗ trợ cho hộ nghèo bất khả kháng
trên địa bàn thành phố Lào Cai
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính
phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Thông tư 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài Chính về
quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã
hội;
Căn cứ Thông báo Kết luận số 160-TB/TU ngày 20/01/221 của Thường
Trực Thành uỷ Thông báo kết luận của Thường trực Thành uỷ về việc hỗ trợ hộ
nghèo bất khả kháng trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND của
thành phố về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - TB&XH thành phố Lào Cai,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách hộ nghèo bất khả kháng trên địa bàn thành
phố Lào Cai được hưởng trợ cấp hàng tháng, như sau:
Số hộ được hưởng hỗ trợ: 57 hộ.
Số nhân khẩu được hỗ trợ: 105 người.
Mức hỗ trợ: 250.000 đồng/người/tháng.
Thời gian hưởng: Từ tháng 01 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2021 (12
tháng).
Kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách thành phố.
(Có danh sách chi tiết kèm theo)
Điều 2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện cấp kinh phí cho Uỷ
ban nhân dân các xã, phường triển khai hỗ trợ cho hộ nghèo bất khả kháng đảm bảo
theo quy định.

Uỷ ban nhân dân các xã, phường thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo bất khả
kháng theo quy định; thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo bất khả
kháng theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố Lào Cai; Trưởng
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lào Cai; Trưởng phòng Tài
chính - Kế hoạch thành phố Lào Cai; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường
và hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai;
- Lưu: VT, LĐTBXH (05 bản)
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