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THÔNG BÁO 

Niêm yết kết quả xét duyệt chính sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

 

 Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chính sách xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Qua kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị hưởng chính sách trợ giúp xã hội. 

Trong đó có 05 trường hợp đề nghị hưởng chính sách trợ giúp xã hội gồm: 

1. Ông Cao Trí Dũng, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1963, giới tính nam, hiện 

ngụ tại tổ 15, khóm Thuận Phú, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng người khuyết tật 

nặng. Được Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận cấp giấy xác nhận khuyết tật 

ngày 22 tháng 3 năm 2023. 

2. Em Trần Thị Bảo Linh, sinh ngày 17 tháng 9 năm 2011, giới tính nữ, 

hiện ngụ tại tổ 18, khóm Thuận Phú, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng người khuyết 

tật nặng. Được Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận cấp giấy xác nhận khuyết 

tật ngày 22 tháng 3 năm 2023. 

3. Bà Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1947, giới tính nữ, hiện 

ngụ tại tổ 28, khóm Thuận Nghĩa, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng người khuyết tật 

nặng. Được Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận cấp giấy xác nhận khuyết tật 

ngày 22 tháng 3 năm 2023. 

4. Em Lê Nguyên Phú, sinh ngày 11 tháng 5 năm 2017, giới tính nam, hiện 

ngụ tại tổ 28, khóm Thuận Nghĩa, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng người khuyết tật 

đặc biệt nặng. Được Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận cấp giấy xác nhận 

khuyết tật ngày 22 tháng 3 năm 2023. 

5. Bà Lê Thị Kim Châm, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1979, giới tính nữ, 

hiện ngụ tại tổ 28, khóm Thuận Nghĩa, phường Hòa Thuận, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp là người nuôi dưỡng chăm sóc người khuyết tật đặc biệt 

nặng.  

Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận thông báo niêm yết công khai kết quả 

xét duyệt hồ sơ đề nghị hưởng chính sách trợ giúp xã hội đối với 05 trường hợp 

nêu trên tại trụ sở Ủy ban nhân dân Phường. 

Thời gian niêm yết: 02 ngày làm việc, từ 08 giờ, ngày 23/3/2023 đến hết 08 

giờ, ngày 27/3/2023. 

Trong thời gian niêm yết nếu có ý kiến phản ánh, khiếu nại, đề nghị các tổ 

chức, cá nhân có liên quan gửi văn bản về Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận 

để được xem xét giải quyết. 
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Sau khi kết thúc thời gian niêm yết công khai nếu không có ý kiến khiếu 

nại, Ủy ban nhân dân phường sẽ làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ chính sách trợ 

giúp xã hội cho các trường hợp nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, TT HĐND Phường; 

- CT, các PCT UBND Phường; 

- UB MTTQ, các tổ chức CT-XH Phường; 

- Truyền thanh Phường; 

- BND các khóm; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Hữu Phước 
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