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Bắc Hà, ngày 24 tháng 3 năm 2021 

 

   TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội 

Loại đối tượng: Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người 

khuyết tật đặc biệt nặng 

 

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

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 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 về việc hướng d n th c hiện  ột 
số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung  ột số điều của Quyết định số 06/2015/QĐ-

UBND ngày 13/02/2015 về việc quy định  ức trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh; 

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội phường Bắc 

Hà ngày 22/ 3/2021. Kết quả: có 01 đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng 

tháng đối với: 

1. Đối tượng trực tiếp: 

Bà: Trần Thị Chắt                 Sinh ngày: 1931 

HKTT: Tổ dân phố 8 - phường Bắc Hà - TP. Hà Tĩnh 

Thuộc đối tượng: Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi từ 60 

tuổi trở lên. 

Lý do: Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội đối với người 

khuyết tật đặng biệt nặng là người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, do hiện đang 

hưởng trợ cấp tuất BHXH hàng tháng. 

2. Hộ gia đình trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc 

biệt nặng: 

Họ và tên: Trần Thị Minh                   Sinh ngày: 02/8/1957 

HKTT: Tổ dân phố 8 - phường Bắc Hà - TP. Hà Tĩnh 

Mối quan hệ với đối tượng: Con đẻ 

Mức trợ cấp: Hệ số: 1,0.               Mức chuẩn: 270.000 đồng 

Mức hưởng: 270.000đồng/tháng. 

Thời gian bắt đầu hưởng: Từ tháng 03/2021. 



Vậy UBND phường Bắc Hà kính đề nghị Phòng Lao động - TBXH Thành 

phố Hà Tĩnh xem xét và quyết định hưởng chế độ hộ gia đình đang tr c tiếp 

nuôi dưỡng, chă  sóc người khuyết tật đặc biệt nặng cho đối tượng trên./. 

 
Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 
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