HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 117 /HĐND-VP

Tuần Giáo, ngày 12 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phân bổ kinh phí cho các
xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ
nghèo, hộ chính sách xã hội
tiền điện quý III, năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo.
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/06/2015;
Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày
30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được
hỗ trợ tiền điện;
Căn cứ Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công thương quy
định về giá bán lẻ điện; Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công
thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện;
Căn cứ Thông tư 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài Chính quy
định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội;
Xét Tờ trình số 248/TTr-UBND ngày 12/11/2020 của UBND huyện Tuần Giáo;
Báo cáo thẩm tra số 59/BC-BKTXH ngày 12/11/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội,
HĐND huyện về việc phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ
nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện quý III, năm 2020.
Thường trực HĐND huyện nhất trí việc phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực
hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện quý III, năm 2020 như sau:
1. Tổng kinh phí phân bổ: 1.294.810.000 đồng (Một tỷ hai trăm chín mươi
bốn triệu tám trăm mười nghìn đồng chẵn).
2. Nguồn kinh phí: Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của
UBND huyện Tuần Giáo về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm
2020: Mục chi lương hưu và bảo trợ xã hội (Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện).
(Chi tiết có biểu kèm theo)
UBND huyện quyết định thực hiện và báo cáo HĐND huyện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
- Lưu: VT.
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