
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hồng Lĩnh, ngày       tháng 11  năm 2022 

    QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thôi hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên  

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

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 định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị quyết 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh 

xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thôi hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng đối với bà Đinh Thị Nga, sinh 

ngày 01/9/1960, cư trú tại tổ dân phố 7, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

Thuộc đối tượng: Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật đặc biệt nặng (Nguyễn Thị Nhỏ). 

Lý do thôi hưởng: Người khuyết tật đặc biệt nặng đã chết. 

Mức trợ cấp hàng tháng là: 360.000 đồng/tháng  

(Bằng chữ: ba trăm sáu mươi nghìn đồng/tháng). 

Thời gian thôi hưởng: Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Trưởng các phòng: Lao 

động -Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND phường Nam 

Hồng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT, Ph.LĐTBXH. 
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