UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1514 /QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 07 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch kinh phí thăm, tặng quà
đối tượng chính sách có công và tổ chức các hoạt động
kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng số
26/2005/PL-UBTVQH11, ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Kế hoạch số 2217/KH-BLĐTBXH ngày 18/6/2020 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm
ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020);
Xét đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số
141/TTr-SLĐTBXH-TC ngày 30 tháng 6 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kinh phí thăm,
tặng quà cho đối tượng chính sách có công và tổ chức các hoạt động kỷ niệm
73 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020).
Điều 2. Tổng kinh phí thực hiện: 6.588.800.000 đồng (Sáu tỷ, năm
trăm tám mươi tám triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn)
Nguồn kinh phí: Chi từ nguồn đảm bảo xã hội đã được bố trí trong dự
toán Ngân sách Nhà nước 2020 của các huyện, thị xã, thành phố và Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội.
- Ngân sách huyện, thị xã, thành phố chi thăm, tặng quà cho cá nhân
chung mức 400.000 đồng/người (riêng đối tượng Thương binh tại ngũ do Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội cấp kinh phí); đối tượng Người có công
tiêu biểu mức 1.200.000/người; gia đình các đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh
hung (đã qua đời) mức 500.000 đồng/gia đình.
- Ngân sách tỉnh chi từ nguồn đảm bảo xã hội đã bố trí trong dự toán
chi Ngân sách Nhà nước năm 2020 chi cho những đối tượng Thương binh tại
ngũ mức 400.000 đồng/người; các đơn vị trong và ngoài tỉnh đang nuôi
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dưỡng, chữa bệnh cho Quân nhân, thương, bệnh binh (04 đơn vị); chi công tác
tuyên truyền, lễ viếng nghĩa trang Liệt sĩ; các hoạt động theo phong tục truyền
thống tại nghĩa trang liệt sĩ.
Điều 3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với
các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này
đảm bảo đúng quy định, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc
Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, PCTUBND tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh;
- Các phòng : KT,TH;
- Lưu: VT, VXKG (Ng-20b).
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