
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 
 

Số:     /TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phường Hà Huy Tập, ngày 14 tháng 06 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

 Về việc đề nghị hưởng chế độ trợ cấp xã hội 

Loại đối tượng: Người cao tuổi 

 

Kính gửi: Phòng LĐTBXH Thành phố Hà Tĩnh 
 

Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH; thông tư số 02/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động TBXH hướng dẫn thực hiện một số 

điều của NĐ20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ 

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

UBND phường Hà Huy Tập đã tiếp nhận thêm 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng chế 

độ trợ cấp xã hội đối với đối tượng Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Hội đồng chính sách phường đã thông qua và 

thống nhất 01 đối tượng có hồ sơ đủ tiêu chuẩn hưởng chế độ, hệ số hưởng 1.0, với 

mức hưởng hàng tháng 360.000đ/tháng. Thời gian hưởng từ tháng 05 năm 2022. 

TT Họ và tên Năm Sinh Hệ số 

hưởng 

Mức 

hưởng(nghìn 

đồng/ tháng) 

Thời gian đề nghị 

hưởng 

01 Võ Thị Minh 01/05/1942 1.0 360.000 Từ Tháng 05/2022 

Tổng 01  Đối tượng     

Vậy UBND phường lập tờ trình đề nghị UBND Thành phố, phòng LĐTB&XH 

Thành phố xem xét và giải quyết chế độ theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VH-XH  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

P. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Hoa 
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