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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã Thạch Hạ 

 

 UỶ 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 Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Thông tư liên tịch số 

29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP;  

Xét đề nghị của Công chức Văn hóa xã hội. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn toàn Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội năm 2021 gồm các 

ông, bà có tên sau: 

1. Ông: Nguyễn Sông Hàn,  Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt; 

2. Ông: Trương Thế Kỷ, P.Chủ tịch UBND xã, Phó chủ tịch Hội đồng xét duyệt; 

3. Bà: Hồ Thị Thảo, Công chức VHXH, thường trực hội đồng; 

4. Ông: Trần Văn Thanh, Trưởng trạm y tế xã, thành viên; 

5. Ông: Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam, thành viên; 

6. Bà: Nguyễn Thị Tịnh, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã, thành viên; 

7. Ông: Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Hội CCB xã, thành viên; 

8. Bà: Trương Thị Hồng, Bí thư đoàn xã TNCS Hồ chí Minh, thành viên. 

9. Ông: Nguyễn Hữu Anh, Chủ tịch Hội nông dân xã, thành viên; 

10. Ông: Nguyễn Hữu Đàm, Chủ tịch Hội NCT xã, thành viên; 

11. Bà: Đặng Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Bảo trợ - Xã hội, thành viên. 

Điều 2. Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội có trách nhiệm xét duyệt trực tiếp hồ 

sơ của đối tượng đề nghị hưởng trợ giúp xã hội thông qua hình thức biểu quyết theo 

đa số, trường hợp kết quả biểu quyết ngang nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ 

tịch Hội đồng xét duyệt.  

 Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định độc lập và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày k ý. 



Văn phòng HĐND-UBND, các ngành: Văn hóa xã hội, Kế toán - ngân sách và 

các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- Chủ tịch, PCT. UBND xã; 

- Lưu: VP-VHXH. 
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