
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THIỆU HÓA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Thiệu Hóa, ngày       tháng      năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THIỆU HÓA 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/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; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động 

– TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 20/2021/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; 

Căn cứ Nghị quyết số 124/2021/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa về quy định mức chuẩn trợ cấp xã hội, mức trợ giúp xã 

hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Xét đề nghị tại tờ trình số 29/TTr-LĐTBXH ngày 13/01/2023 của Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Trợ cấp xã hội hàng tháng cho Ông/Bà: Nguyễn Văn Quý 

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1942 

- Cư trú tại: thôn 7, xã  Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

- Là đối tượng: Người từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, BHXH. 

- Mức trợ cấp xã hội hàng tháng là: 1,0 x 360.000 đồng = 360.000 đồng. 

(Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn) 

- Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch huyện; Chủ tịch UBND xã Thiệu Viên; 

các phòng, đơn vị, cá nhân liên quan và Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Hoàng Văn Lực 
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