
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
 
 

Số:         /QĐ-UBND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Hà Tĩnh, ngày       tháng 6 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện 

cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

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 số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương về 

việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND thành 

phố về nhiệm vụ thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

thành phố về việc giao dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND thành 

phố về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ chính sách xã hội không thuộc hộ 

nghèo sử dụng điện dưới 50KW được hỗ trợ tiền điện quý I năm 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp kinh phí cho UBND các phường, xã để hỗ trợ tiền điện cho 

hộ nghèo, hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo, tổng số tiền: 108.185.000 

đồng (Bằng chữ: Một trăm linh tám triệu, một trăm tám mươi lăm nghìn đồng). 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Căn cứ kinh phí được cấp, Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Luật ngân sách nhà nước, sử dụng kinh phí 

đúng mục đích và thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định hiện hành. 

  



2 
 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng các phòng: Tài 

chính-Kế hoạch, Lao động-Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các 

phường, xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Các phòng: TC-KH; LĐ-TB&XH; 

- Lưu VT, TCKH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hiếu 
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