
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3379/QĐ-UBND Văn Quan, ngày 21 tháng 10 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc trích từ quỹ “Bảo trợ trẻ em” hỗ trợ tiền thuê xe ô tô đưa trẻ em mồ 

côi vào Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn; hỗ trợ kinh phí cho các 

xã, thị trấn tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

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 trẻ em ngày 05/4/2016; 

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

hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ Bảo trợ trẻ em;  

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo xây dựng, quản lý, sử dụng các loại quỹ đóng 

góp huyện Văn Quan tại Tờ trình số 683/TTr-BCĐ ngày 15/10/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Trích quỹ “Bảo trợ trẻ em” của huyện hỗ trợ tiền thuê xe đưa trẻ em 

mồ côi vào Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn; hỗ trợ kinh phí cho các 

xã, thị trấn tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu năm 2020 như sau:  

1. Hỗ trợ thuê xe ô tô: 2.700.000 đồng 

a) Đưa, đón trẻ em mồ côi vào sinh sống tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp 

tỉnh Lạng Sơn: 01 chuyến x 1.500.000 đồng = 1.500.000 đồng. 

b) Đưa, đón học sinh tham dự Đêm hội trăng rằm tại tỉnh Lạng Sơn: 01 

chuyến x 1.200.000 = 1.200.000 đồng. 

2. Hỗ trợ tổ chức tết trung thu năm 2020: 29.000.000 đồng 

a) Hỗ trợ 17 xã, thị trấn tổ chức Tết trung thu:  

17 xã x 1.000.000 đồng/xã = 17.000.000 đồng. 

b) Tặng quà (tiền mặt) cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 

04 trường có lãnh đạo huyện đến dự (mỗi trường 10 suất):  

40 suất x 200.000 đồng/suất = 8.000.000 đồng. 

c) Mua quà (bánh kẹo) cho lãnh đạo huyện tặng tại 04 trường: 

04 thùng x 1.000.000 đồng/thùng = 4.000.000 đồng. 

Tổng cộng (1+2): 31.700.000 (bằng chữ: Ba mươi mốt triệu bảy trăm nghìn 

đồng chẵn). 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Ban Chỉ đạo xây dựng, quản lý, sử dụng các loại quỹ huyện hỗ trợ kinh phí 

cho phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện để tổ chức thực hiện. 

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện có trách nhiệm 

tổ chức thực hiện, đồng thời lập thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo quy định 

hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Tài Chính - Kế hoạch huyện; Ban Chỉ đạo 

xây dựng, quản lý, sử dụng các loại quỹ huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 
Nơi nhận:                                                                 
- Như Điều 3 (TH);                                 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT. 
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