ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:434/UBND
V/v ra quyết định chi trả trợ cấp
xã hội đối tượng bảo trợ xã hội là
người khuyết tật

Tân Quy Đông, ngày 8 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Phòng Lao Động- Thương binh & Xã hội thành phố Sa Đéc
Căn cứ Nghị Định 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính
phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội.
Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng
10 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Hướng dẫn
thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm
2013 của Chính Phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ
xã hội.
Phường Tân Quy Đông đã lập hồ sơ đánh giá lại mức độ khuyết tật từ dạng
khuyết tật vận động, mức độ khuyết tật: nặng (số hồ sơ:7760) thành dạng khuyết
tật vận động, mức độ khuyết tật đặc biệt nặng đối với ông Nguyễn Văn Pho, sinh
ngày: 1961, ngụ số:189B khóm Tân Huề, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa
Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Do đó, Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông kính đề nghị phòng Lao
động -Thương binh & Xã hội thành phố Sa Đéc xem xét, trình Ủy ban nhân dân
thành phố Sa Đéc ra Quyết định chi trả trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Pho,
sinh năm: 1961, ngụ số:189B khóm Tân Huề, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa
Đéc, tỉnh Đồng Tháp thuộc đối tượng Người khuyết tật vận động, mức độ khuyết
tật: đặc biệt nặng dưới 60 tuổi, mức trợ cấp 540.000 đồng (Năm trăm bốn mươi
ngàn đồng). Được hưởng từ tháng 9 năm 2020.
Đề nghị Phòng Lao động TB&XH thành phố Sa Đéc xem xét, giải quyết ./.
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