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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, hộ 

 DTTS sống trong vùng chưa có điện lưới được hỗ trợ 

 tiền điện Quý II, năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LÂM 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19 

tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7 tháng 04 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; 

Căn cứ Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện; 

 Căn cứ Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 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 điều chỉnh mức giá điện bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, hộ DTTS 

sống trong vùng chưa có điện lưới được hỗ trợ tiền điện Quí II, năm 2021 của 

13/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. 

(Có danh sách và biểu Tổng hợp kèm theo)  

 Điều 2. Số hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, hộ DTTS sống trong vùng 

chưa có điện lưới được phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện chính 

sách hỗ trợ tiền điện trong Quý II, năm 2021. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Có trách nhiệm tham mưu cấp kinh phí 

và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện 

đúng theo quy định. 



2 

 

 

 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp nhận, ủy quyền kinh 

phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng được hỗ trợ tiền 

điện Quý II năm 2021 theo hướng dẫn; tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình 

triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện trên địa bàn và tổng hợp báo 

cáo cấp trên định kỳ, đột xuất. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tiếp nhận, quản lý, chi trả kinh phí hỗ 

trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ DTTS trên địa bàn đảm bảo kịp 

thời, đúng đối tượng, đúng định mức. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột 

xuất và công khai kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện theo quy định. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

huyện, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Tài 

Chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3 (TH); 

- Sở Lao động-TBXH; 

- TT. Huyện ủy;              

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Văn Lương 
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