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Số:          /QĐ-UBND 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Lai Châu, ngày       tháng 12 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU 
 

 
 

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;  

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

phố tại Tờ trình số 744/TTr-LĐTB&XH ngày 07/12/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng đối với bà 

Nguyễn Thúy Vinh, sinh ngày 11/11/1968. Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 

27, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Thuộc đối tượng: 

Người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng (ông Lê 

Đức Cường).  

Thời gian được hưởng kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng  kể từ 

tháng 12 năm 2022. Hưởng hệ số 1,0; mức trợ cấp: 360.000 đồng/tháng (bằng 

chữ: Ba trăm sáu mươi nghìn đồng). 

Điều 2. Kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng trích từ nguồn đảm bảo 

xã hội của thành phố năm 2022. Giao cho phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội có trách nhiệm thanh quyết toán theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND thành phố; Trưởng phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài 

chính - Kế hoạch thành phố; Chủ tịch UBND phường Đông Phong và cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

                 Trần Đình Tiến 
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