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

HUYỆN NHƯ XUÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Như Xuân, ngày       tháng 4 năm 2021 
 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt danh sách lao động được hỗ trợ kinh phí khuyến khích đi làm việc 

ở nước ngoài theo Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND đợt 1 năm 2021  

  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa 

đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 2 Về chính sách khuyến khích, hỗ trợ người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 869/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 ban hành quy 

định việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 1045/SLĐTBXH-VLATLD ngày 11/4/2017 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo 

Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND và Quyết định 869/2017/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Như Xuân về việc giao dự toán thu  ngân sách Nhà nước trên địa bàn; 

thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 

2021; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách lao động được hỗ trợ kinh phí khuyến khích đi 

làm việc ở nước ngoài theo Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND đợt 1 năm 2021, cụ 

thể: 

- Tổng số lao động được hỗ trợ: 96 người. 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 288.000.000 đồng. 

(Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn) 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Kinh phí hỗ trợ người lao động đi làm ở nước ngoài thực hiện theo 

Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 23/12/2020  của Ủy ban nhân dân huyện 



Như Xuân về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu chi ngân sách địa 

phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021; 

Điều 3. Tổ chức thực hiện. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ đối tượng được phê duyệt, phối hợp 

với Kho bạc Nhà nước tham mưu cho UBND huyện cấp kinh phí để các xã, thị 

trấn cấp cho đối tượng; hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán theo quy định hiện 

hành của Nhà nước.  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện rút ngân sách, tổ chức cấp cho 

các lao động và thanh quyết toán theo quy định hiện hành. Hàng quý, năm, 

UBND xã chịu trách nhiệm tổng hợp đối tượng và kinh phí báo cáo phòng Tài 

chính - KH, phòng Lao động - TBXH để thẩm tra quyết toán theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND 16 xã, thị trấn và các lao động có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    

  
Nơi nhận:                                                                             KT. CHỦ TỊCH       

- Như Điều 4;                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH  
- PCT VX UBND huyện; 

- Phòng: TC-KH, LĐTBXH;                                                                                                                                     
- Lưu: VT, LĐ-TBXH (02 bản). 

                                                                                                        

                                                                  

 

 

 

                                                                        Lê Anh Tuấn 
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