
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc trích kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín 

hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần quí I  năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; 

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 10/03/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 5888/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

tại Tờ trình số 27/TTr-LĐTBXHDT ngày 29/03 /2021.    

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Trích kinh phí từ nguồn thực hiện chính sách người có uy tín để hỗ trợ 

vật chất và động viên tinh thần ốm đau, người thân qua đời quí I năm 2022. Tổng số 

tiền là: 2.100.000đ (Hai triệu một nghìn đồng chẵn), có danh sách kèm theo. 

Điều 2. Giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện quản 

lý, tổ chức thực hiện chi trả chế độ cho người có uy tín và lập chứng từ thanh quyết 

toán theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Chủ 

tịch UBND xã: Bằng Mạc, Quan Sơn và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG  
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 
 

Số: 1048/QĐ-UBND Chi Lăng, ngày 30 tháng 3 năm 2022 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, LĐTBXHDT(HXC)04b. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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