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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 64 /QĐ-MTTQ-BTT

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

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 để hỗ trợ
cho ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng
của dịch Covid-19
BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Căn cứ Hướng dẫn số 22/HD-MTTW-BTT ngày 25/3/2020 của Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc Hướng dẫn hưởng
ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về
tổ chức phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19”;
Căn cứ Công văn số 1362-CV/BDVTU ngày 31/8/2020 của Ban Dân
vận Tỉnh ủy tại về việc đề nghị bố trí kinh phí hỗ trợ cho ngư dân bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19;
Căn cứ Công văn số 14/CV-BCĐ ngày 07/9/2020 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống Covid - 19 về việc phân bổ kinh phí ủng hộ phòng, chống
Covid-19;
Theo đề nghị của Ban Phong trào cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ kinh phí 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng), cho
Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi để tổ chức thăm và tặng quà cho 200 hộ
ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại
xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, mỗi
hộ gia đình được hỗ trợ 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng).
Nguồn kinh phí hỗ trợ nêu trên được trích từ nguồn ủng hộ của các cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ cho công tác phòng,
chống dịch Covid-19.
Điều 2. Ban Dân vận Tỉnh ủy chịu trách nhiệm xét chọn và tổ chức trao
trực tiếp nguồn kinh phí nêu trên đảm bảo đúng đối tượng và thanh quyết toán
theo quy định tài chính hiện hành; chịu trách nhiệm tính chính xác của chứng
từ và lưu trữ tại Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh giữ 01 bộ hồ sơ photo chứng từ để lưu và theo dõi.

Điều 3. Ban Phong trào -Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận
Tỉnh ủy Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên
quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN huyện Bình Sơn và TPQN;
- Chủ tịch, các PCT Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Văn phòng, các Ban Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Lưu: VT, Kế toán, Ban PT.
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