
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẠI LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v quyết toán kinh phí thực hiện 
công tác phòng, chống và hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp gặp khó 
khăn do đại dịch Covid-19, 

năm 2020

#DiaDiemNgayBanHanh

            Kính gửi:  
- Các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Lao động – 
Thương binh và Xã hội;
- Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- UBND các xã, thị trấn;

 Thực hiện Công văn số 812/STC-NS ngày 06/4/2021 của Sở Tài chính tỉnh 
Quảng Nam về việc quyết toán kinh phí thực hiện công tác phòng, chống và hỗ 
trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, năm 2020; 
UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan 
và địa phương tham mưu UBND huyện báo cáo các nội dung theo yêu cầu của 
Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam tại Công văn nêu trên theo đúng quy định; gửi 
báo cáo về Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam trước ngày 20/4/2021, đồng thời gửi 
file mềm về địa chỉ email: hoangtieng@gmail.com.

Yêu cầu Phòng Tài chính – Kế hoạch, các ngành liên quan và địa phương 
triển khai thực hiện./.

 (Gửi kèm theo: Công văn số 812/STC-NS ngày 06/4/2021 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam).

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP (Đ/c Bình);
- Lưu VT, KTTH.
E:\Toàn\2021/Công văn\tháng 4\ 32. quyết toán kinh phí thực hiện công tác phòng, chống và hỗ 
trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, năm 2020

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
#ChuKyLanhDao
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