
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ BẮC AN

Số:         /CV-UBND
V/v báo giảm

BTXH hàng tháng

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

               

           Bắc An, 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 15/3/2021 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 
Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao 

động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của 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 Nghị quyết số 03/2021 ngày 30/6/2021 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.

Uỷ ban nhân dân xã Bắc An đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Chí Linh 
ra quyết định thôi hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng:

Bà: Hoàng Thị Loan
Ngày tháng năm sinh: 08/8/1977
Hộ khẩu thường trú: Chín Thượng - Bắc An - Chí Linh - Hải Dương
Đối tượng: Người khuyết tật nặng từ 16 tuổi đến 60 tuổi.
Mức trợ cấp: 570.000đ/tháng.
Lý do: Bà Hoàng Thị Loan chết ngày 01/5/2022./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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