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Số: 1752 /QĐ-UBND An Giang, ngày 28 tháng 7 năm 2021 

 QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động 

gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tịnh Biên 

thuộc đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

(lao động tự do) 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua 

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 phương được Quốc hội thông qua ngày 22 

tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 

thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, 

tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; 

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 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 1821/TTr-SLĐTBXH ngày 27 tháng 7 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu 

động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tịnh Biên thuộc 

đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), 

như sau: 

- Số đối tượng được hỗ trợ: 706 người. 

- Hỗ trợ 01 lần: 1.500.000 đồng/người (một triệu năm trăm ngàn đồng) 

- Kinh phí hỗ trợ: 1.059.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ không trăm năm 

mươi chín triệu đồng). 
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- Nguồn thực hiện: Từ nguồn chi phí kinh doanh của Công ty TNHH một 

thành viên Xổ số Kiến thiết An Giang. 

(chi tiết đính kèm Biểu số 1) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ 

chức thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định, bảo đảm kịp thời, công khai, 

minh bạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, 

giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời xử lý 

những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền. Tổng hợp báo cáo, đề xuất từ các địa 

phương gửi đến, báo cáo UBND tỉnh. 

2. Sở Tài chính: 

- Hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết An Giang 

chuyển kinh phí và hạch toán chi phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động theo đúng 

quy định. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý theo thẩm 

quyền hoặc tham mưu, giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện chính sách hỗ trợ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. 

3. Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết An Giang: 

- Bố trí kinh phí kịp thời và chuyển kinh phí cho ngân sách thành phố 

Châu Đốc để hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động theo Điều 1 Quyết định này. 

- Tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính 

các trường hợp vướng mắc, phát sinh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. 

4. Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên: 

- Cung cấp thông tin (bằng văn bản) về tài khoản tiếp nhận kinh phí hỗ trợ 

tại Điều 1 Quyết định này cho Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết 

An Giang. 

- Khẩn trương tổ chức, triển khai việc cấp phát kinh phí đến tận tay người 

được thụ hưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định; 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không để phát sinh tiêu cực; xử lý nghiêm 

vi phạm đối với tất cả các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn tổ chức chi hỗ trợ cho các đối tượng tại Điều 1 Quyết định này theo đúng 

chính sách, chế độ, đối tượng, tránh trùng lắp. 

- Thực hiện việc chi tiền hỗ trợ và gửi hồ sơ quyết toán chi tiền hỗ trợ 

người bán lẻ xổ số lưu động theo đúng yêu cầu của Công ty TNHH một thành 

viên Xổ số Kiến thiết An Giang. 
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- Tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn đề nghị có báo 

cáo và đề xuất cụ thể gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã hỗ trợ, phổ biến cho người bán lẻ xổ số 

lưu động biết và giám sát việc thực hiện chính sách theo Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động -Thương 

binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên 

Xổ số Kiến thiết An Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên và Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Sở: LĐTB&XH, TC; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết AG; 

- UBND huyện Tịnh Biên; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Website Văn phòng; 

- Phòng: KGVX, KTTH, TH; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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