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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 5 năm 2019

V/v giải quyết kinh phí chi trả
trợ cấp một lần theo Quyết định
số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ (đợt 1)
năm 2019

Kính gửi: Bộ Tài chính
Thực hiện Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng
chiến được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,
bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi
tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết kinh phí như sau:
Tổng số đối tượng được hưởng trợ cấp một lần đến thời điểm ngày
02/5/2019 là 129 hồ sơ, với tổng kinh phí 209,935 triệu đồng, trong đó:
1. Số đối tượng được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh là 40 người, với tổng số tiền 48,4 triệu đồng (chi tiết như Phụ lục số 01
đính kèm).
2. Số đối tượng được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ
tịch Hội đồng Bộ trưởng là 89 người, với tổng số tiền 161,535 triệu đồng (chi
tiết như Phụ lục số 02 đính kèm).
Kính đề nghị Bộ Tài chính quan tâm bổ sung kinh phí cho ngân sách địa
phương để triển khai thực hiện./.
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Nội vụ,
Lao động – Thương binh và Xã hội;
- VPUB:CVP,PCVP(KT,NC),NC,CBTH;
- Lưu VT, KTviệt173
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