
UY BAN NHAN DAN 
HUYN  NAM GIANG 

S& 4 /UBND-VX 

CONG HOA XA HOT CHU NGHiA VIET NAM 
Bic Ip -  Tier do - Hinh phñc 

Nam Giang, ngày & tháng 7 näin 2020 

V/v báo cáo djnh kS'  tInh hInh 
thirc hin phông, chông djch 
bnh và h trçY nglxäi dan gp 
khó khãn do di djch Covid-
19 

KInh gi'ri: 
- Phông Tài chInh - Kê hotch; 
- Trung tam Y tê huyn; 
- Phông Lao dng — Thuang binh và Xä hi; 
- Ban Chi huy Quân s1r huyn; 
- Cong an huyn. 

Theo d nghj cüa Sà Tài chinh Quàng Nam tai  Cong van so 1732/STC-NS 
ngày 29/6/2020 ye vic báo cáo djnh kS'  tInh hInh thrc hin phông, chông djch 
bnh và ho trçl ngi.thi dan gp khó khän do di djch Covid-19; ye van dê nay, 
UBND huyn giao: 

Phông Tài chInh - K hoach  chü trI, phM hqp v9i Trung tam Y tê huyn, 
Phông Lao dng — Thixang binh và Xä hi, Ban Chi huy Quân sir huyn, Cong an 
huyn và các Ca quan, dan vj lien quan tham mu'u UBND huyn báo cáo tInh hInh 
kinh phi thirc hin chê d dc thu trong cong tác phông, chông djch theo Nghj 
quyêt 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 và kinh phi h trg ngiRii dan gtp khó khän do dui 
djch Covid-19 theo Nghj quyêt so 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü trên 
dja bàn huyn gi:ri ye S& Tài chInh tinh Quàng Nam theo quy djnhl.. 

(Sao gi'ci dInh kern Cong van s 1732/STC-NS ngày 29/6/2020 ca SO' Tài 
chInh tinh Quáng Narn) 

TM. UY BAN NHAN DAN 
Noi nhiln: 
-Nhutrên; 
- TT. UBND huyn; 
- CPVP; 
- Lu'u: VT, VX. 

A Viêt So'n 



IJBND TINH QUANG NAM 

STA1 CHfNH 
Sô4 /STC-NS 

V/v báo cáo dinh k' tmnh hinh thixc 
hin phông chông dlch bnh và h trg 
ngthi dan gp kho khàn do dai  djch 

Covid-19 

TAI CHINH 

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHL4 VIT NAM 
Dc1p-Tirdo-Hanhphüc 

Quáng Narn, ngày 29 tlláng 6 nãm 2020 

Kmnh gri: 

-SOYttinh, 
-Côngantinh,' 
-BCF1Quansutinh 
- BCH B di Biên phàng tinh, 
- UBND các huyn, tlij xã, thành phô. 

Thirc hin Cong van s 7283/BTC-NSNN ngày 16/6/2020 cña B Tài chIuh 

V/v báo cáo djnh k' tinE hmnh thrc hin phông chng dch bnh và h trq ngui 

dan gp khó Idiän do d?i  djch Covid-19. 

D có cd sO tng hqp, báo cáo B Tãi chInh theo quy djnh (báo cáo djnh k5' 

ke't qua tJng hcrp vào ngày tht 4 hang tun, gfri Bç5 Tài chin/i (Vy NSNN) trong 

ngày th 5 hang tun), SO Tài chInh nghj SO Y t& Cong an tinh, BCH Quân sr 

tinh, BCH B di Biên phông tinh và UBND các huyn, thj xã, thãnh pM djnh k 

tng hcrp, báo cáo kt qua thirc hin cong tác phông cMng djch bnh (kinh phI 

thvc hin ché' dç5 dc thu trong phông, chdng dfch theo Ng/'ij quyé't sc 37/NQ-CP 

ngày 2 9/3/2020 cia ChInh phi) và h trq nguOi dan g.p khó khãn do di dch 

Covid- 19 (kin/i phi t/Wc  hiçn Nghf quyIt sd 42/NQ-cP ngày 09/4/2020 cia ChInh 

pInk) dn ht ngãy thir 4 hang tu.n, güi SO Tài chinh (Phông QLNS vão sang ngày 

th 5 hang tun; dng thai g1ri email vào da chi: hoantiengmail.com  

dê lông hqp. 

(Chi tjê't theo Bié'u tdng hçp dInh kern) 

SO Tài chInh kinh d nghj các Ca quan, dan vj và UBND các huyn, thj xa, 

thành pM pMi hcrp thirc hin./. 

NcrinhIn: \j 
-Nhutrn; — 
- Sc Lf)-TB&XI-J (phoi hqp); 

- L.i.ru VT, NS, HCSN. 



) 

t.JBNE) [1UV1N 
TONG Ufl' MW CAU VA NGUON KINH PH NSNN dO 1'HONG, CHONG D!CU  COV1D-19 

VA Ii.O TRQ NGUI DAN DO TAC DQNG CiJA DIJ D!CIT COVID-19 
(Ken: tl:eo cong van sô4M/STC-iVS tzgày /6/2020 cüa S0 TOi climb) 

'FT Ni dung clii phi 
Tong rihu cau 

kinti phi NSNN 

&w gOsu: i(iiili phi di thirc clii 
qua KBNN theo 
Quyt dinh cüt 

UBND tititi 

Ban gOin: 

Di ttron 
(ngu*i) 

Kinh phi 
NSNN 

(tr.dong) 

Dot tLriig 
(nguoi) 

Kinli phi 
NSNN 

(tr d II 
TONG SO 

1<inhi phi thtrc hen chit do t1c thu (rong phOng, chng dich thco 
can 

then thong tin 
ti o nay 

IthOng cn 
din thông tin 

tal 0 nay 
Nghi (1UYtS 371N0-CP ngãy 29/3/2020 cüa Chinh 

—  
Kinh phi (lnrc hen Nghi quyet 42/NO-C? ngãy 09/4/2020 cüa 
Chinli phiu 
I-tO tru rigtiôi cO cOng, than nhan nguii cO cOng dang huàng (rd cp wi 

dãi hang tháng 

2 
Di tuçrng bão lrq xä hi dang h,.ràng trçr cp xã hi hang tháng t?i  cong 

dOng 
I-1 trq ngui thuc h nghèo, can nghCo theo chuAn nghèo qu6c gia 

trong danh sách dn ngày 31 tháng 12 nArn 2019 

"-- - 

4 I-1 tri hO kinh doanh cá thE doanh thu dtrài 100 tT.dOng/nãnl - 
5 HE lrq dEl tirng hon hqp dEng, oghi khOng hrng tai  DN 

HE tn,y ngu&i tao dng bj chain dcrt hçip dEng (khOrig hu&ng trcl cp tiith 
nghip), ngtri lao dng ns do 

-- 
- 

- - 

Gui clzá: 
- Cáe dcm vj: Sâ Y tE, Cong an tinh, )3CH Quan sis tmnh, BC!-! 13 di BiCn phOng thijc hin báo cáo theo ni dung ti Muc I 

- UBND các huyn tl1irc hin báo cáo thco nçi dung tai Miic 1 vã Muc 11 
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