
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2020 

 

 QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người thuộc  

hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  

tại huyện Hữu Lũng 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

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 đại dịch COVID-19; 

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

Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 67/TTr-SLĐTBXH ngày 29/4/2020 và UBND huyện Hữu Lũng tại Tờ trình 

số 37/TTr-UBND ngày 28/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Hữu Lũng 

như sau: 

          Tổng số hộ nghèo: 2.961 hộ, 11.723 nhân khẩu, số tiền: 8.235.750.000 đồng. 

 Tổng số hộ cận nghèo: 3.569 hộ, 10.869 nhân khẩu, số tiền: 8.151.750.000 

đồng. 

 Tổng số tiền: 16.387.500.000 đồng (Bằng chữ: mười sáu tỷ ba trăm tám 

mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng). 

 (Có danh sách kèm theo)  

 Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch 

UBND huyện Hữu Lũng và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                             
- Như Điều 2;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phòng LĐTBXH-DT huyện Hữu Lũng; 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, TH, KTTH, THCB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD).                                                                          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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