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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc trích quỹ Bảo trợ trẻ em để tặng quà  

cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân ngày lễ 01/6 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 
 

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật  Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; 

Căn cứ Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ tài chính về 

việc hướng dẫn, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em; Căn cứ Quyết định số 

12/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh về việc 

ban hành quy chế hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của công chức Văn hóa chính sách phường; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Trích quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2022 với số tiền: 2.500.000 đồng (   

Hai triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn.) để tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn trên địa bàn nhân ngày lễ 01/6 

- Đối tượng: 10 cháu  x 250.000 = 2.500.000 đồng 

   Điều 2. Cán bộ Văn hóa chính sách, Kế toán ngân sách hoàn thiện hồ sơ 

theo đúng Luật ngân sách quy định. 

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

  Văn phòng UBND,  Kế toán ngân sách, Công chức văn hóa chính sách và 

các bộ phận liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.  

 

Nơi nhận:   

- Như điều 3; 

- KBNN Hà Tĩnh; 

- Lưu VP, KT UBND. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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