UY BAN NHAN DAN
HUYN DNH HOA

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dôc Ip - Tir do - Hnh phüc

So:,11'D /QD4JBND

Djnh Hoá, ngày J.,r-tháng 01 nám 2022

QUYET D!NH
Ye viec trçr cap xa h9i thiro'ng xuyen hang thang
• A

-

A•

A

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN HUYN D!NH HOA
Can th Lut Tchzc chInh quyn a'ja phirang nám 2015; Can cz Lut tha
dói, bô sung m3t diêu cza LugAt To chzc C'hInh phi và Lut To chic chmnh quyên
d/aphtrong ngày 22 tháng 11 nám 2019;
Can ci Nghj djnh s 20/2021/ND-CT ngày 15/3/202 1 ye Quy djnh chInh sách
trçl giip xã h.7i dOi vái dOi tucJng báo trcl xâ h5i,
Gàn ci' Thông tu sO 02/2021/TT-BLDTBXH ngày 24/6/2021 cia B Lao
d5ng - Thuv'ng binh và Xâ h5i hithng dan thirc hin me5t sO diêu cia Nghj djnh sO
20/2021/ND-CF ngày 15/3/202 1 cüa ChInh phz quy djnh chInh sách trc/ gizp xd
hi dO'i vái di twctng báo trcl xã h7Ai;
Can ci Nghj quyêt sO 15/2021/NQ-HDND ngày 04/11/2021 cüa HDND tinh
Thai Nguyen quy djnh mzc chuán trct giip xâ hi, mic trçl giip dOi vài dOi tuclng
báo trcr xa h5ivà dOi tu'crng khó khán khác trên dfa bàn tinh Thai Nguyen.
Theo dé nghj cza phOng Lao d5ng - Thutrng binh và Xä hç51 tgi T& trinh
24/7Tr-LDTB&XH ngày 13/01/2022.
QUYET DJNH:
so

so

Diu 1. Tr cp xã hi thuông xuyên cho bà L Th Yinh, sinh nãm 1991; cu ti-u
tai xóm Quyt Tin, xã BInh Thãnh, huyn Djnh Hóa, tinh Thai Nguyen.
Là d& tuçng ngui khuyt tt ning (QziØi & thOn Khui Ma; ü 1-fung Lp hin Yen Son,
dth Tiêi Quaiigdéi cw tgixt5m
Ti xâBinh Thành, hiyn Dfrih Hóa; tfrth TháiNgiè).
H s trçl
1,5; Mrc chu.n trçY c.p: 360.000d.
S ü1ip cp 1à 540.000 d&igkhuing (S ün bng chth Nám frám n nnioi nghmn dángchãn).
Thai gian hu&ng trçr
K tr ngày 01/01/2022.
Diu 2. Giao cho Phông Lao dng - Thu'ong binh và Xã hi, Phông Tài chInh - Ké
hoach phi hçip
các phông, ban lien quan hiróng dn chi trã trçY cap thi.rang xuyên dn
dôi tuçing bão trçY xã hi. Kinh phi duçic cap tr nguôn dam bâo xã hi huyn.
Diu 3. Chánh van phông HDND và UBND huyn, Tri.i&ng phông Lao dung Thuong binh Va Xã hi, Truang phông Tài chInh - Kê hoch, Chü tjch UBND xã
BInh Thành, Thu tn.r&ng các co quan, dcm vj lien quan va bà L Thj Vinh chju trách
nhiêm thi hành Quyet dinh nay.!.
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