
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN THANH OAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:^o2é/QĐ-UBND Thanh Oai, ngày^ỉẠ tháng 8 năm 202 ì

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh 

bi ảnh hưởng của dich bênh Covid-19

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số 
chỉnh sách ho trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 
dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 23/202ỉ/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về việc thực hiện một sổ chính sách hỗ trợ người ỉao động và 
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định sổ 3642/QĐ-ƯBND ngày 21/7/2021 của UBND thành 
phổ Hà Nội về việc thực hiện một so chính sách ho trợ người lao động và người sử 
dụng lao động gặp khỏ khăn do đại dịch COVID- Ỉ9 trên địa bàn thành phổ Hà Nội;

Xét đề nghị của Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Thanh Oai - 
Chương Mỹ tại Tờ trình số 6Ỉ30/TTr-CCTKV ngày 18/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng 
của dịch bệnh Covid-19 đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP 
ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2020/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3642/QĐ-ƯBND ngày 21/7/2021 của 
ƯBND thành phổ Hà Nội, cụ thể như sau:

- Tổng số đối tượng: 03 hộ.

- Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ/lần.

- Tổng số tiền là: 9.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín triệu đồng chẵn)

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:



1. Phòng Tài chính - Ke hoạch huyện tạm ứng kinh phí cho UBND xã có tên 
trong danh sách tại Điều 1 để tổ chức chi trả cho hộ kinh doanh trong thời gian 02 
ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định.

2. Chi cục Thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ chịu trách nhiệm về tính 
chính xác của danh sách hỗ trợ; kiểm tra đôn đốc công tác chi trả kinh phí hồ trợ 
cho hộ kinh doanh phải nghỉ kinh doanh do dịch Covid-19.

3. ƯBND xã có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện, 
quản lý, sử dụng kinh phí đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trùng lặp và 
thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định 
hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng HĐND 
và UBND huyện, Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế 
khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ, UBND xã và các cá nhân có tên trong danh sách 
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Xiky

Nơi nhận: CHỦ TICH
- Như Điểu 3;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội HN;
- Chủ tịch, các PCT.ƯBND huyện;
- Phòng LĐ-TB và XH huyện;
- CVP, các PCVP;
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DANH SẢCH
tanh đù điều kiện hưởng hỗ trọr theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chỉnh phủ

{Ban hành kèm theo Quyểí định số tyB-ÍẨĩ /QĐ-ƯBND ngày -ỉty/8/2021 của ƯBND huyện Thanh Oai)

STT Mâ sổ thuể Họ tên hộ kỉnh 
doanh

Địa chì kinh doanh
Số chửng 

nhận ĐKKD
Ngành nghề 
kỉnh doanh

Thời gian 
tạm ngừng kinh 

doanh

Số tiền 
hỗ trự

I. Xẫ C ự Khẽ 9,000,000

1 8506976859 Đào Thị Giang
A23 liền Kê 05-07 KĐT 

Thanh Hả, xã C ự Khê, huyện 
Thanh Oai

01X8008415
Bán lẻ mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

Từ ngày 24/07/2021 
đến ngày 23/08/2021

3,000,000

2 109604401 Nguyễn Thị Sáng
Thôn Thượng, xẫ Cự Khê, 

huyện Thanh Oai
01X8008551

Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lẳp đặt khác trong xây dưng

Từ ngày 24/07/2021 
đến ngày 23/08/2021

3,000,000

3 8416314642 Lê Đĩnh Dũng
Số nhà 9, Thôn Thượng, xẫ 
Cự Khê, huyện Thanh Oai

01X8001747 Sản xuẩt rượu vang, buôn 
bán rượu

T ư ngày  24/07/2021 
đến ngay 23/08/2021

3,000,000


