
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ NGỌC KỲ

Số:           /UBND
V/v giải quyết kinh phí chăm sóc đối 
với hộ gia đình có người khuyết tật 

đặc biệt nặng

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

Ngọc Kỳ, ngày … tháng … năm 2023

 
Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ

       - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

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;

Căn cứ biên bản họp xét duyệt trợ cấp xã hội ngày 17 tháng 3 năm 2023 
của UBND xã Ngọc Kỳ;

Căn cứ biên bản kết thúc niêm yết công khai kết quả xét duyệt của UBND 
xã Ngọc Kỳ tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn và đọc thông báo trên 
Đài truyền thanh xã trong thời gian 02 ngày làm việc từ ngày 20 tháng 3 năm 
2023 đến hết ngày 21 tháng 3 năm 2023 không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại. 

Ủy ban nhân dân xã Ngọc Kỳ xét thấy hộ gia đình ông (bà) có tên dưới 
đây đủ điều kiện và đề nghị giải quyết kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng đối với hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 
đặc biệt nặng, cụ thể như sau:

Hộ gia đình do ông Nguyễn Văn Quân làm chủ hộ: 
Sinh ngày: 02/3/1977
Quê quán:  Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương
Hộ khẩu thường trú: Thôn Tứ Kỳ Thượng, xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dương
Thuộc đối tượng: Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người 

khuyết tật đặc biệt nặng (Nguyễn Văn Quân, sinh ngày 02/3/1977, dạng tật: vận 
động, nghe nói)

Hưởng hệ số: 1,0; Mức trợ cấp: 380.000 đồng/tháng.
Kể từ tháng 3 năm 2023

(Có hồ sơ kèm theo)



Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ, phòng Lao động - TB&XH 
huyện xem xét và giải quyết kinh phí chăm sóc Người KTĐBN cho hộ gia đình 
do ông Nguyễn Văn Quân làm chủ hộ theo đúng quy định hiện hành./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VT.

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Xuân Thoảng
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