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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp  

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

 

Kính gửi:  

 - Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn; 

- Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố. 

 

Thực hiện chủ trương của Thành uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ thành phố “cả 

thành phố chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong thời gian 

qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành 

phố vô cùng khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để hỗ trợ 

một phần về vật chất và tinh thần cho người nghèo vui Xuân đón Tết, Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội thành phố kính đề nghị Chủ tịch UBND thành phố hỗ trợ kinh 

phí cho hộ nghèo vui Xuân đón Tết với mức cụ thể như sau: 

- Tổng số hộ nghèo là: 710 hộ x 500.000 đồng/hộ          = 355.000.000 đồng 

- Tổng số hộ cận nghèo là: 1.034 hộ x 200.000 đồng/hộ = 206.800.000 đồng 

*Tổng cộng                                                                          561.800.000 đồng.                                                              

Số tiền bằng chữ: năm trăm, sáu mươi một triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn. 

- Kinh phí huy động từ: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ: 150.000.000 

đồng, số tiền còn lại 411.800.000 đồng, huy động từ nguồn ủng hộ của các doanh nghiệp 

trong và ngoài thành phố.  

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố kính trình Chủ tịch UBND 

thành phố xem xét quyết định./. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên (b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND TP (b/c); 

- Lưu LĐTBXH. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Vũ Đình Thịnh 
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