
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 THÀNH PHỐ HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   7608 /QĐ-UBND                            Huế, ngày    04   tháng  10   năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  
 Về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân thành phố khóa XIII kỳ họp thứ 3 về dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 

2022; 

Căn cứ Quyết định số 9501/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

UBND Thành phố về việc giao dự toán ngân sách năm 2022;  

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;  

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021, Quyết 

định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 

tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định 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; 

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-UBND, 2287/QĐ-UBND ngày 22/9/2022, 

2301/QĐ-UBND, 2302/QĐ-UBND, 2304/QĐ-UBND ngày 24/9/2022 của UBND 

tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị 

do nhiễm COVID-19, cách ly y tế F1 tại nhà, hỗ trợ thêm cho trẻ em, người cao 

tuổi và người khuyết tật điều trị do nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Huế; 

        Xét công văn số 875/LĐTBXH ngày 26/9/2022 của Phòng Lao động Thương 

binh & Xã hội về việc cấp kinh phí hỗ trợ cho người điều trị do nhiễm COVID-19, 

cách ly y tế F1 tại nhà; 

Theo đề nghị của  Phòng Tài chính Kế hoạch tại công văn số   1763 /TCKH-

NS ngày  30 /    9  /2022. 

QUYẾT ĐỊNH:  

         Điều 1. Cấp ngân sách nhà nước thành phố năm 2022 cho UBND các 

phường, xã theo danh sách đính kèm với số tiền 1.843.400.000 đồng (Một tỷ tám 

trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm ngàn đồng) từ nguồn tỉnh cấp bổ sung có mục 

tiêu và chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm trước chuyển sang để hỗ trợ tiền 

ăn cho người điều trị do nhiễm COVID-19, cách ly y tế F1 tại nhà, hỗ trợ thêm 

cho trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật điều trị do nhiễm COVID-19. (Có 

chi tiết kèm theo) 

 Điều 2. Giao trách nhiệm cho các đơn vị thực hiện: 

- Chủ tịch UBND các phường, xã có tên tại Điều 1 căn cứ dự toán ngân sách 

được giao và các Quyết định số 2261/QĐ-UBND, 2287/QĐ-UBND ngày 



22/9/2022, 2301/QĐ-UBND, 2302/QĐ-UBND, 2304/QĐ-UBND ngày 24/9/2022 

của UBND Tỉnh để tổ chức thực hiện việc quản lý, chi trả nguồn kinh phí, quyết 

toán theo đúng Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành; lựa 

chọn hình thức chi trả hỗ trợ đến người dân bảo đảm an toàn, phòng chống dịch 

Covid-19, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. 

 - Phòng  Lao động Thương binh & Xã hội chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cùng cấp giám sát việc thực hiện 

chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo các Quyết định số 2261/QĐ-UBND, 

2287/QĐ-UBND ngày 22/9/2022, 2301/QĐ-UBND, 2302/QĐ-UBND, 2304/QĐ-

UBND ngày 24/9/2022  của UBND Tỉnh, bảo đảm việc chi trả kịp thời, công khai, 

minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, 

tiêu cực; báo cáo kết quả về UBND Thành phố theo quy định. 

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

         Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài 

chính Kế hoạch, Trưởng phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Chủ tịch UBND 

các phường, xã có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
- Như Điều 4;                                                 CHỦ TỊCH 

- TT HĐND;                                                                                                   
- CT và các PCT UBND TP; 
- KBNN TT Huế;     
- Lưu VT. 
 
 
 

                                                                 
                                                                                          Võ Lê Nhật 
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