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TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị hưởng chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội  

thực hiện theo Nghị Quyết 151/2019/NQ-HĐND 

 

Thực hiện Nghị quyết 151/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về bổ sung một số chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh. Hội đồng bảo trợ xã hội UBND xã Thạch Hưng đã tiến hành tiếp nhận hồ sơ 

và họp xét chế độ cho đối tượng đủ điều kiện như sau.  

* Đối với đối tượng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 1, Nghị Quyết 

151/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh: (hộ nghèo thuộc 

NCC) 

Hộ bà: Trần Thị Hồng gồm 01 thành viên: 

- Ông: Phan Văn Mạnh, quan hệ với NCC: chồng, sinh năm: 01/01/1949, số 

tiền đang được hỗ trợ là 0, trong đó: Hỗ trợ theo NQ 151 là 750.000đ. 

Thời gian hưởng từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019 

Hộ ông: Trương Thế Trạch gồm 02 thành viên: 

- Ông: Trương Thế Trạch, quan hệ với NCC: là NCC, sinh năm: 03/07/1935, 

số tiền đang được hỗ trợ là 270.000đ/ tháng, trong đó: Hỗ trợ theo NQ 151 là 

480.000đ. Thời gian hưởng từ tháng 10 năm 2019 

- Bà: Phan Thị Tính, quan hệ với NCC: vợ, sinh năm: 20/08/1936, số tiền đang 

được hỗ trợ là 270.000đ/ tháng, trong đó: Hỗ trợ theo NQ 151 là 480.000đ. 

Thời gian hưởng từ tháng 10 năm 2019 

Hộ ông: Lê Gia Liên gồm 03 thành viên: (hưởng hết tháng 11/2019) 

- Ông: Lê Gia Liên, quan hệ với NCC: là NCC, sinh năm: 1937, số tiền đang 

được hỗ trợ là 270.000đ/tháng, số tiền cần hỗ trợ theo NQ 151 là 480.000đ. 

Thời gian hưởng từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 11 năm 2019 

- Bà: Trần Thị Tích, quan hệ với NCC: vợ, sinh năm: 1945, số tiền đang được 

hỗ trợ là 540.000đ/ tháng, số tiền cần hỗ trợ theo NQ 151 là 210.000đ. 

Thời gian hưởng từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 11 năm 2019 

- Bà: Lê Thị Thao, quan hệ với NCC: con, sinh năm: 1983, số tiền đang được 

hỗ trợ là 540.000đ/ tháng, số tiền cần hỗ trợ theo NQ 151 là 210.000đ. 

Thời gian hưởng từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 11 năm 2019 

 



Hộ ông: Nguyễn Chính Điến, gồm 02 thành viên: 

- Ông: Nguyễn Chính Điến, quan hệ với NCC: là NCC, sinh năm: 1938, số tiền 

đang được hỗ trợ là 270.000đ/ tháng, số tiền cần hỗ trợ theo NQ 151 là 480.000đ. 

Thời gian hưởng từ tháng 10 năm 2019 

- Bà: Trần Thị Lịch, quan hệ với NCC: vợ, sinh năm: 1940, số tiền đang được 

hỗ trợ là 540.000đ/ tháng, số tiền cần hỗ trợ theo NQ 151 là 210.000đ. 

Thời gian hưởng từ tháng 10 năm 2019 

Vậy UBND xã Thạch Hưng lập tờ trình gửi UBND Thành phố Hà Tĩnh, Phòng 

LĐTBXH thành phố xem xét và ra quyết định phê duyệt đảm bảo chế độ cho đối 

tượng theo quy định của nhà nước./. 

Nơi nhận: 
 - Phòng LĐTBXH Thành phố; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Chủ tịch UBMTTQ xã; 

 - Lưu VP, LĐTBXH. 
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