
UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG CỘNG HÒA

Số:           /CV-UBND
V/v đề nghị cho đối tượng hưởng trợ 
cấp BTXH hàng tháng tại cộng đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Cộng Hòa, ngày      tháng 5 năm 2022

Kính gửi:   Uỷ ban nhân dân thành phố Chí Linh

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ quy định 
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/06/2021 của Bộ Lao Lao 
động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối 
với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối 
tượng và chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Hải Dương về Quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc 
diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, 
chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Sau khi xem xét hồ sơ và kết quả xét duyệt của Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội 
phường Cộng Hòa họp ngày 21 tháng 5 năm 2022.

Uỷ ban nhân dân phường Cộng Hòa đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Chí Linh:
Ra quyết định trợ cấp Bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho:
Bà Nguyễn Thị Nhu - Ngày sinh: 15/8/1956
Trú Quán: KDC Chi Ngãi 2, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Bà Nguyễn Thị Nhu, thuộc đối tượng Là Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không 

có chồng, không có con, thuộc hộ nghèo số thứ tự  62 năm 2021 áp dụng năm 2022. 
Trường hợp bà Nguyễn Thị Nhu đủ điều kiện hưởng mức trợ cấp thường xuyên 

hệ số 1,5  mức trợ cấp 570.000 đồng/tháng.
 (Có hồ sơ kèm theo)

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu.

TM. UBND PHƯỜNG
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Công Hào
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