
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ BẮC 

  

Số: 116 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Kỳ Bắc, ngày 24 tháng 5 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Kỳ Bắc 
 

 

                               ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương trong công tác thực hiện các 

chế độ chính sách xã hội; 

 Xét đề nghị của Công chức văn hóa xã hội xã, 

 

      QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Kiện toàn hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Kỳ Bắc gồm các  

ông, bà có tên sau: 

1. Nguyễn Đình Tương, Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch hội đồng; 

2. Phạm Đình Tùng, P.Chủ tịch UBND xã - Phó chủ tịch hội đồng; 

3. Bùi Thị Hạnh, CT.MTTQ xã - Thành viên; 

4. Ngô Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN xã - Thành viên; 

5. Võ Thị Như Hoa, P. CT hội nông dân xã - Thành viên; 

6. Nguyễn Thừa Minh, Chủ tịch hội CCB xã, - Thành viên; 

7. Lại Thành Vinh, Bí thư Đoàn xã - Thành viên; 

8. Dương Doãn Tiến, Trạm trưởng y tế xã - Thành viên; 

9. Nguyễn Thị Hà, CC Văn hóa – XH - Thư ký. 

Điều 2. Trách nhiệm của hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã: Xét duyệt, 

quản lý, thực hiện các chủ trương, chính sách theo quy định của Nhà nước đối với 

các đối tượng khuyết tật đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định: 

Thường xuyên theo dõi, quản lý các đối tượng hưởng trợ giúp xã hội thường 

xuyên, phát hiện kịp thời các trường hợp mới để họp hội đồng xét duyệt cho những 

đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách trợ giúp xã hội. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 140/         

QĐ-UBND, ngày 16/8/2021 của UBND xã. 



 Văn phòng HĐND, UBND xã, Ban chính sách và các ông, bà có tên tại  

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy - HĐND xã; 

- UBMTTQ xã; 

- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

- Gửi VB bằng giấy/ điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

Nguyễn Đình Tương 
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