
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HƯNG ĐẠO

Số: 87/UBND-LĐTBXH
V/v xác nhận thực hiện các 

chế độ ưu đãi

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

Hưng Đạo, ngày 14 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: 
- Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Hải Dương;
- Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Tứ Kỳ.

UBND xã Hưng Đạo nhận được Công văn số 4748/SLĐTBXH-NCC 
ngày 22/12/2022 của Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Hải Dương về việc 
xác nhận các chế độ thực hiện đối với người có công.

Nội dung đề nghị kiểm tra, xác nhận các chế độ ưu đãi đã thực hiện đối 
với ông Nguyễn Quốc Uy tại địa phương.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo như sau:
Ông Nguyễn Quốc Uy nguyên quán xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải 

Dương; nơi đăng kí hộ khẩu thường trú 346 A/2 KV6 An Khánh, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ; là bệnh binh 61%.

Ông Nguyễn Quốc Uy đã nhận trợ cấp hàng tháng đối với bệnh binh 61% 
tại xã Hưng Đạo đến hết tháng 3/2023; số sổ trợ cấp 29695; mức trợ cấp 
2.692.000 đồng/tháng.

Ông Nguyễn Quốc Uy đã nhận tiền điều dưỡng tại gia đình năm 2021, đã 
nhận chế độ quà nhân dịp Tến nguyên đán Quý Mão 2023; chưa được hỗ trợ nhà 
ở theo quyết định 118/QĐ-TTg ngày 27/02/1996; quyết định 117/QĐ-TTg ngày 
25/7/2007 và quyết định số 22/2013/QĐ-TTg tại xã Hưng Đạo; không hưởng 
trang cấp dụng cụ chỉnh hình, không hưởng ưu đãi giáo dục đào tạo.

Vậy Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo làm văn bản báo cáo Sở Lao động 
thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương, Phòng Lao động thương binh xã hội 
huyện Tứ Kỳ nắm được và giải quyết chế độ theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

-Như kính gửi

-Lưu VP

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Liễu
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