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THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI  

Danh sách, kết quả xét đánh giá dạng tật và mức độ khuyết tật  

 

 Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Chính 
phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

 Căn cứ Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ 
LĐTB&XH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định 
mức độ khuyết tật thực hiện;  

 Căn cứ biên bản họp xét xác định dạng tật và mức độ khuyết tật của Hội 
đồng xác định mức độ khuyết tật xã ngày 21 tháng 4 năm 2022. Ủy ban nhân 
dân xã Lục Bình thông báo niêm yết công khai kết quả đánh giá xác định dạng 
tật và mức độ khuyết tật đối với 03 trường hợp như sau: 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Địa chỉ 

thường trú 
Dạng tật 

Mức độ 

khuyết 

tật 

1 Nông Thị Gia 1935 Thôn Nà Chuông Vận động 
 Đặc biệt 

nặng 

2 Long Văn Phúng 1969 Thôn Lủng Chang Không khuyết tật  

3 Nông Văn Tố 1961 Thôn Nà Nghịu Không khuyết tật  

- Thời gian niêm yết: 05 ngày làm việc, từ ngày 21/4/2022 đến hết ngày 
25/4/2022. 

- Địa điểm niêm yết: Trụ sở UBND xã và Nhà Văn hóa thôn. 

Trong thời gian niêm yết, đề nghị các tổ chức cá nhân và Nhân dân trên 
địa bàn theo dõi nếu có ý kiến phản ánh, kiến nghị gì, đề nghị phản ánh trực tiếp 
hoặc gửi bằng văn bản về Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã (qua Công 
chức VHXH) để xem xét giải quyết theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:  

- Thường trực Đảng ủy,  

- Thường trực HĐND xã; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các thành viện HĐ xét duyệt xã; 

Gửi bản giấy: 

- Thôn Nà Nghịu, Lủng Chang, Nà Chuông 

(Thông báo); 

- Lưu: VO UBND xã, Công chức VH-XH xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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