
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VP 

  V/v triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 21/2021/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh 

Hữu Lũng, ngày         tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hôi – Dân tộc; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XVII quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công 

văn số 36/UBND-KGVX ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND 

tỉnh. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau: 

 1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 21/2021/NQ-HĐND đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc và các 

đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết. 

 2. Từ ngày 20/12/2021 mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng áp dụng đối 

với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 24 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 được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ 

giúp xã hội trên địa bàn thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 21/2021/NQ-

HĐND.  

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về  

UBND huyện qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện để 

tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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