
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    XÃ NINH THỌ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     

       Số:        /UBND                             Ninh Thọ, ngày      tháng 9 năm 2021. 

   V/v báo cáo nhu cầu hỗ trợ  

kinh phí đối với đối tượng hỗ trợ  

  do ảnh hưởng của dịch bệnh  

 

 

Kính gửi:  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã.  

 

   

Thực hiện Công Văn số 3833/UBND ngày 20/9/2021 của UBND thị xã 

Ninh Hòa về việc báo cáo nhu cầu hỗ trợ kinh phí đối với đối tượng hỗ trợ do 

ảnh hưởng của dịch bệnh; 

UBND xã đã tiến hành triển khai thực hiện rà soát, thống kê số lượng như 

sau: 

1. Nhóm đối tượng thống nhất bổ sung tại khoản 1, mục I Công văn số 

8646/UBND-KGVX ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa: 

- Nhóm bảo mẫu, trông giữ trẻ và làm những công việc khác tại nhóm trẻ 

gia đình và cơ sở giáo dục tư thục, dân lập (được cấp phép; người lao động tự do 

(không có giao kết hợp đồng lao động) làm việc cho các hợp tác xã, các cơ sở 

sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ: 206 người. 

Kính phí:  206 người  x 2.100.000đ  =   432.600.000đ 

(Có bảng danh sách kèm theo) 

2. Nhóm các đối tượng khác tại khoản 2, Mục I: 635 người 

Kính phí:  635 người  x 2.100.000đ  = 1.333.500.000đ 

Vậy, UBND xã Ninh Thọ báo cáo UBND thị xã Ninh Hòa, Phòng Lao 

động – Thương binh và Xã hội được biết./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận: (VBĐT)                           KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên ( b/c);                            PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lưu: VT. 

 

 

 

         

 Đỗ Công Tân 
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