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XÃ HƯNG ĐẠO

Số: 20/TB - UBND

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

Hưng Đạo, ngày 14 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI 
Đối tượng BTXH đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng 

theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021

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 và 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/NQ-HĐND 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;

UBND xã Hưng Đạo tổ chức niêm yết công khai kết quả xét duyệt hồ sơ 
đề nghị hưởng chính sách trợ giúp xã hội đối với 03 trường hợp tại trụ sở UBND 
xã Hưng Đạo, đọc trên Đài truyền thanh xã.

(Có danh sách kèm theo)
Thời gian niêm yết: 02 ngày làm việc, từ 07 giờ 30 phút  ngày 15/3/2023 

đến 16 giờ 30 phút  ngày 16/3/2023.
Trong thời gian niêm yết, đề nghị nhân dân theo dõi nếu có ý kiến phản 

ánh, kiến nghị đề nghị gửi bằng văn bản về UBND xã Hưng Đạo để xem xét giải 
quyết theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Đài truyền thanh xã;
- Bí thư, Trưởng thôn;
- Trưởng ban MTTQ các thôn; 
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tiến



DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI
Đối tượng bảo trợ xã hội đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng theo NĐ số 20/NĐ-CP ngày 15/3/2021

(Ban hành kèm theo Thông báo niêm yết công khai số 20/TB-UBND ngày 14/3/2023 của UBND xã Hưng Đạo)

TT Họ và tên Ngày/tháng/ 
năm sinh Địa chỉ thường trú Thuộc diện đối tượng Hệ số trợ 

cấp
Mức trợ cấp 
(đồng/tháng) Ghi chú

1 Nguyễn Thị Kíp 14/02/1943 Lạc Dục - Hưng Đạo Người từ đủ 80 tuổi trở lên 1,0 380.000

2 Phạm Viết Tuấn Anh 05/3/2007 Lạc Dục - Hưng Đạo Người khuyết tật nặng 1,5 570.000 Điều chỉnh

3 Nguyễn Văn Thành 03/6/1977 Lạc Dục - Hưng Đạo Hộ gia đình trực tiếp nuôi dưỡng, 
chăm sóc người KTĐBN: Nguyễn 
Văn Thành, sinh ngày 03/6/1977

1,0 380.000


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-17T16:45:59+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Phạm Văn Tiến<phamvantien1978@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-17T16:47:42+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo<hungdao.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




