
Sô: /ỌĐ-UBND Hải Hà, ngày/ffthảng 02 năm 2017

QƯYÉT ĐỊNH 
v ề  việc trọ' cấp xã hội

CHỦ TỊCH ƯỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009; Căn cứ Nghị định 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 hướng dẫn thực 
hiện một số điều của 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;

Căn cứ Quyết định 236/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của ủ y  ban nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, mức 
chi thù lao cho người trực tiểp chi trả chế độ và mức chi cho công tác quản lý thực 
hiện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện,

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp cho bà: Đinh Thị Thấy - Sinh năm 1937, thuộc đối tượng Người 
cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội hàng tháng, 
trú tại thôn 2, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà.

Mức trợ cấp là: 350.000đồng/tháng (Ba trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)
(hệ số 1);

Thời gian hưởng trợ cấp từ ngày 01/02/2017.

Điều 2. Kinh phí trợ cấp từ nguồn đảm bảo xã hội ngân sách cấp. Quyết 
định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng 
phòng Tài chính-Ke hoạch, Trưởng phòng Lao động-TB&XH, Chủ tich UBND xã 
Đường Hoa và bà Đinh Thị Thấy căn cứ Quyết định thi hành./.
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