
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-TCKH             Cao Lộc, ngày       tháng 8 năm 2020 
V/v báo cáo kinh phí, nguồn đảm bảo 

thực hiện chính sách hỗ trợ hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 và kinh phí phòng, chống 

đại dịch COVID-19. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Kính gửi: - Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội và Dân tộc huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Công an huyện; 

- Các Đồn Biên phòng: Ba Sơn, Hữu Nghị, Bảo Lâm, 

Thanh Lòa,  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Thực hiện Công văn số 1653/STC-QLNS ngày 11/8/2020 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kinh phí, nguồn đảm bảo thực hiện chính sách hỗ 

trợ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và kinh phí phòng, 

chống đại dịch COVID-19. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện báo cáo các nội dung như sau:  

1. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn báo cáo tổng hợp quyết 

toán kinh phí đảm bảo cho thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19 và kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 chi tiết theo từng 

nội dung chi hỗ trợ đến hết tháng 6/2020 theo biểu mẫu gửi kèm và xác định nguồn 

ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định, số kinh phí còn thiếu đề nghị bổ 

sung và photo Giấy rút dự toán, photo các chứng từ chi gửi UBND huyện (qua 

phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; bản mềm gửi vào địa chỉ email: 

phongtckhcl@gmail.com) trước ngày 20/8/2020. 

 (UBND huyện gửi kèm biểu mẫu tổng hợp số liệu quyết toán theo Công văn này). 

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Phòng Lao động, Thương 

Binh, Xã hội – dân tộc, Trung tâm Y tế huyện tổng hợp quyết toán chi tiết kinh phí 

đảm bảo cho thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19  và kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 chi tiết theo từng nội dung 

chi hỗ trợ đến hết tháng 6/2020 có xác nhận của các cơ quan liên quan theo biểu 

mẫu gửi kèm và xác định nguồn ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định, số 
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kinh phí còn thiếu đề nghị bổ sung gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 

25/8/2020. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn nghiêm túc chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TC-KH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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