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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho Hướng dẫn viên du lịch 

bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19  

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

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 Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Nghị 

quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị 

quyết 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; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về sửa đổi bổ sung Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 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; 

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

trình số 37/TTr-SVHTTDL ngày 07/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối tượng hướng dẫn viên du 

lịch được hưởng chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 theo qui 

định tại 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”.  

- Tổng số: 03 người  (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

- Tổng kinh phí hỗ trợ: : 11.130.000 đồng. 

 (Bằng chữ: Mười một triệu một trăm ba mươi nghìn đồng) 

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

 - Chỉ đạo, chịu trách nhiệm thực hiện việc chi trả, chuyển kinh phí hỗ trợ 

đến các đối tượng đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Thực hiện thanh quyết toán kinh 

phí theo quy định tài chính hiện hành. 
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 - Chịu trách nhiệm về tính chính xác của đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ và 

kinh phí hỗ trợ. 

  - Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

đoàn thể cùng cấp trong công tác giám sát thực hiện chi trả đúng đối tượng, đúng 

quy định hiện hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy;           Để báo cáo 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh: Ô Khanh; 

- Lưu: VT, KGVX.Lai (11). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục:  

Danh sách, kinh phí hỗ trợ cho Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương) 

 

TT Họ và tên 

 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Giới tính 

Số CMND/ 

CCCD/Hộ 

chiếu 

Thẻ hướng 

dẫn viên số 

Thẻ hội viên 

của tổ chức  

xã hội - nghề 

nghiệp về 

hướng dẫn 

viên du lịch 

 

 

Hợp 

đồng lao 

động  Nơi ở hiện tại 
Số tài khoản 

ngân hàng 
Nam Nữ 

1 Nguyễn Đức Hiếu 28/02/1989 Nam  030089017837 130110121 103542 

 25/306 Nguyễn 

Hữu Cầu, 

phường Ngọc 

Châu, thành 

phố Hải 

Dương, tỉnh 

Hải Dương 

0341001821731 

Ngân hàng 

Vietcombank 

Hải Dương 

(Hội sở chính) 

2 Trần Nam Phong 14/02/1984 

Nam 

 036084010900 130200185 130200185 

 2/107 Vũ Hựu, 

phường Thanh 

Bình, thành 

phố Hải 

Dương, tỉnh 

Hải Dương 

0341001983064 

Ngân hàng 

Vietcombank 

Chi nhánh Hải 

Dương 

3 Nguyễn Trí Công 28/7/1982 

Nam 

 030082005435 130200184 30200184 

 Khu 3, thị trấn 

Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải 

Dương 

Nhận hỗ trợ qua 

Bưu điện (theo 

địa chỉ nơi ở) 
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