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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 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 tháng 6 năm 2021
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều
của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ
quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện
tại Công văn số 116/PLĐTBXH ngày 06 tháng 4 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp kinh phí hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn Được, sinh năm 1977, cư
trú tại Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp là con, đã tổ
chức mai táng cho mẹ là Nguyễn Thị Liễu đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, từ trần
ngày 16 tháng 02 năm 2022.
Số tiền hỗ trợ 7.200.000 đồng (bảy triệu hai trăm ngàn đồng) từ nguồn kinh
phí đảm bảo xã hội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trưởng phòng Tài
chính - Kế hoạch huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đốc Binh Kiều và đối
tượng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT/UBND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/VX.
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