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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 8 năm 2019

V/v kinh phí để Sở Lao
động-Thương binh và Xã
hội thực hiện các hoạt
động xã hội

Kính gửi:
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Sở Tài chính.

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại các
Công văn: số 2257/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 09/8/2019, số 2269, 2270,
2271/SLĐTBXH-KHTC ngày 12/8/2019, số 2280/SLĐTBXH-KHTC ngày
13/8/2019 và Sở Tài chính tại các Công văn: số 1776/STC-HCSN ngày
22/7/2019, số 1912, 1913, 1914, 1915/STC-HCSN ngày 08/8/2019, Chủ tịch
UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thống nhất việc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sử dụng nguồn
kinh phí sự nghiệp đảm bảo xã hội năm 2019 đã được UBND tỉnh giao tại
Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 về việc giao dự toán ngân
sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2019, để thực
hiện:
a) Tiếp đón Đoàn đại biểu tham quan thực tế mô hình hoạt động của
Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, là 52,5 triệu đồng (năm mươi hai triệu, năm trăm
ngàn đồng).
b) Tiếp đón Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thái Bình đi dâng hương
tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi, là
15,75 triệu đồng (mười lăm triệu, bảy trăm năm chục ngàn đồng).
c) Hỗ trợ kinh phí tổ chức Chương trình Tri ân liệt sĩ với chủ đề “Bài ca
biên giới anh hùng”, là 05 triệu đồng (năm triệu đồng).
d) Hỗ trợ hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 72 năm ngày Thương
binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), là 05 triệu đồng (năm triệu đồng).
đ) Tổ chức đưa Đoàn đại biểu là thân nhân liệt sĩ đi dự Lễ trao bằng
“Tổ quốc ghi công” tại tỉnh Vĩnh Long, là 25 triệu đồng (hai mươi lăm triệu
đồng).

2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quản lý, sử
dụng và thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT(VX) UBND tỉnh;
- Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi;
- Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(VX),
KT, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc406.
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