
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ THỌ TIẾN 

 

Số:       /CV-UBND 
V/v đề nghị xét duyệt trợ giúp xã 

hội cho người đơn thân thuộc diện 

cận nghèo nuôi con dưới 16 tuổi 

(bà Trịnh Thị Nhung). 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Thọ Tiến, ngày       tháng        năm 2021 

 

  Kính gửi:      Ủy Ban nhân dân huyện Triệu Sơn 

 

Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;  Thông tư 

02/2021/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/06/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn 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 vào hồ sơ  và Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội đối với đơn thân thuộc 

diện hộ cận nghèo nuôi con nhỏ của bà Trịnh Thị Nhung; cư trú tại thôn 6,  xã Thọ 

Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

UBND xã Thọ Tiến xem xét và xác minh  trường hợp của bà Trịnh Thị 

Nhung  sinh ngày 10/08/1987 không có chồng, thuộc diện hộ cận nghèo năm 2021, 

hiện đang nuôi con nhỏ là Cháu  Trịnh Phạm Minh Tú  sinh ngày 10/11/2016  là 

đúng thực tế. Hiện bà không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH, đủ điều kiện 

hưởng chế độ trợ giúp xã hội đối với người đơn thân thuộc diện hộ cận nghèo nuôi 

con nhỏ. 

Đề nghị phòng Lao động - TB&XH huyện Triệu Sơn xét duyệt trợ giúp xã 

hội cho công dân./. 

Nơi nhận:      
- Như kính gửi;             

- Lưu VPUBND, LĐTBXH 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Trịnh Văn Luận 
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