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 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch  

bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (đợt 6) 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 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 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về 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 Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về 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 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

3556/TTr-SVHTTDL ngày 17/9/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh 

hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 6), cụ thể như sau: 

1. Tổng số: 01 người. 

2. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/hướng dẫn viên du lịch. 

3. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hướng dẫn viên du lịch. 

 4. Tổng kinh phí hỗ trợ: 3.710.00 đồng (Ba triệu, bảy trăm mươi ngàn đồng).  

(Chi tiết danh sách tại phụ lục kèm theo) 
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5. Nguồn kinh phí thực hiện: Theo quy định tại Khoản 2, Mục III, Kế hoạch 

số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện theo quy định tại 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và hướng dẫn việc 

thanh, quyết toán theo quy định. 

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp 

luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác của kết quả thẩm định đối tượng 

hưởng chính sách hỗ trợ và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ; thực hiện chi 

trả chính sách hỗ trợ và thanh, quyết toán kinh phí đảm bảo theo quy định hiện 

hành của pháp luật. 

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra, 

giám sát quá trình thực hiện quyết định đảm bảo theo quy định. 

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

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong danh 

sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:      
- Như Điều 3 QĐ; 

- Bộ Lao động - TBXH (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX.LĐVL161 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Đầu Thanh Tùng 

 

 

 

 



 

Phụ lục: Danh sách, kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng 

của đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ (đợt 6) 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /      /2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá) 
 

 

STT Họ và tên Năm sinh Số thẻ HDV 

 

 

Số thẻ hội viên  

hội nghề nghiệp về HDV 

1 Nguyễn Thị Thu Hồng 1991 238160262 200495 
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