ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 858 /QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách năm 2021
cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện hỗ trợ người lao động
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Ngân
sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số
chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại
dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về 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;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị giao ban
ngày 09/8/2021 và chỉ đạo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1729/STC- NS
ngày 04/8/2021, Văn bản số 1771/STC-NS ngày 06/8/2021 và Văn bản số
1772/STC-NS ngày 06/8/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách năm 2021 cho các
cơ quan, đơn vị, số kinh phí 615.835.000 đồng (sáu trăm mưới lăm triệu, tám
trăm ba mươi lăm ngàn đồng) để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết
định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:
1. Cấp bổ sung 20.840.000 đồng cho UBND huyện Hoa Lư để hỗ trợ 04
người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên
địa bàn huyện Hoa Lư.
2. Cấp bổ sung 57.520.000 đồng cho UBND huyện Kim Sơn để hỗ trợ 12
người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên
địa bàn huyện Kim Sơn.
3. Cấp bổ sung 178.125.000 đồng cho UBND thành phố Tam Điệp để hỗ
trợ 38 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng
lương trên địa bàn thành phố Tam Điệp.

4. Cấp bổ sung 303.700.000 đồng cho UBND thành phố Ninh Bình để hỗ
trợ 70 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng
lương trên địa thành phố Ninh Bình.
5. Cấp bổ sung 55.650.000 đồng cho Sở Du lịch để hỗ trợ 15 hướng dẫn
viên du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
(Có các Biểu chi tiết kèm theo).
Nguồn kinh phí: Dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021.
Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước tỉnh thông báo chi tiết, cấp phát và hướng
dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí tại Điều 1 theo quy định hiện hành.
Điều 3. Giao UBND các huyện, thành phố và Sở Du lịch:
1. Chi trả kinh phí hỗ trợ người lao động đảm bảo công khai, minh bạch,
đúng đối tượng, dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và người dân, không để
xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.
2. Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy
định hiện hành. Tổng hợp quyết toán kinh phí hỗ trợ (có xác nhận của Kho bạc
Nhà nước huyện, thành phố) gửi về Sở Tài chính chậm nhất 30 ngày kể từ ngày
UBND tỉnh ban hành Quyết định này.
3. Tiếp tục rà soát, thẩm định đối tượng và kinh phí hỗ trợ người lao động
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (nếu còn phát sinh), tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính) xem xét,
giải quyết.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Lao
động - Thương binh và Xã hội, Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP5, VP6;
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