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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1225 /QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 07 tháng 06 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách người bệnh mắc Covid-19 (F0) thuộc hộ nghèo,
hộ cận nghèo điều trị tại các bệnh viện hoặc khu thu dung điều trị người
bệnh mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền ăn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng
dẫn thi hành;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ
trình số 147/TTr-SLĐTBXH ngày 01/6/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách người bệnh mắc Covid-19 (F0) thuộc hộ
nghèo, hộ cận nghèo điều trị tại các bệnh viện hoặc khu thu dung điều trị người
bệnh mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền ăn, cụ thể như sau:
1. Số lượng: 02 người.
2. Số tiền hỗ trợ: 1.600.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu, sáu trăm nghìn
đồng chẵn).
3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách địa phương.
(Có danh sách và kinh phí hỗ trợ kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên chịu trách nhiệm về danh sách đối
tượng và kinh phí đề nghị hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mức hỗ trợ,
công khai, minh bạch.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà
nước và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền triển
khai việc thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định; thường xuyên hướng dẫn, đôn
đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao
động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên
quan và người được hỗ trợ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế Ngân sách (HĐND tỉnh);
- UB MTTQVN và các tổ chức CT - XH tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND huyện Bảo Yên;
- CVP, PCVP2;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX3.
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