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TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh mức hưởng chế độ Bảo trợ  

xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ- CP của Chính phủ 
 

Kính gửi:  
- Phòng LĐTB&XH huyện Kỳ Anh 
- UBND huyện Kỳ Anh 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ về việc 
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 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ trưởng 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 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ;  

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019 của 
Bộ Lao động thương binh và xã hội Thông Tư quy định về việc xác định mức độ 
khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; 

Căn cứ Quyết định 3110/QĐ - UBND Quyết định về việc công bố Danh mục 
và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao 
động Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tĩnh Hà Tĩnh ngày 8 tháng 9 năm 
2021; 

UBND xã đề nghị điều chỉnh chế độ chính sách trợ giúp xã hội đối với trường 
hợp cụ thể sau: 

Ông: Trần Văn Tý 
Sinh ngày: 20/12/1962 
Trú quán: Thôn Đan Trung, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 
Là đối tượng Người khuyết tật nặng từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi, đủ điều kiện 

hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng theo quy định tại  khoản 6, điều 5, 
chương II, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ. 

Mức hưởng trợ cấp : 540.000 đồng/tháng 
Nay điều chỉnh mức hưởng đối với Người khuyết tật nặng là người cao tuổi từ 

60 tuổi trở lên  với mức hưởng trợ cấp : 720.000 đồng/tháng 
Lý do điều chỉnh: Ông Trần Văn Tý sinh ngày 20/12/1962 – đã trên 60 tuổi 

Vậy UBND xã Kỳ Thư làm tờ trình, đề nghị UBND huyện, phòng Lao động - 
TB&XH điều chỉnh đối tượng hưởng trợ cấp xã hội theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Phan Văn Thiền 



 

 

 


		phanvanthien.kythu@hatinh.gov.vn
	2023-03-01T17:48:11+0700


		ubkythu.ka@hatinh.gov.vn
	2023-03-02T13:11:04+0700


		2023-03-02T13:11:46+0700




