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tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
tại thành phố Phan Thiết
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của
UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của
Chính phủ;
Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số
385/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thành
phố Phan Thiết, cụ thể như sau:
- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 76 hộ (gồm: Phong Nẫm: 14 hộ, Phú Trinh:
15 hộ, Bình Hưng: 16 hộ, Phú Tài: 12 hộ, Hưng Long: 09 hộ, Đức Nghĩa: 07 hộ
và Phú Hài: 03 hộ);
- Tổng số tiền hỗ trợ: 228.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm hai mươi tám
triệu đồng).
(Có danh sách kèm theo)
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh);
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Lưu: VT, KGVXNV, Th.
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