
UY BAN NHAN 1)AN CONG HOA XA HO! Cl-lU NGHIA VlT NAM 
TI!! XA CL.JA LO D)c 1p — Tii' do — Hnh phuic 

Cifa Lô, ngày tháng 03 nám 2022 

KInh gài: 
- Trung tarn Van hóa, The thao vâ Truyên thông thi xã; 

- UBND các phu?ng. 

Thirc hin Cong van s 586/ SLDTBXH-BTXi-I ngày 08/03/2022 cüa S Lao dng 

TB&XH v vic trin khai, thirc hin Nghj quyêt so 30/2021/NQ-HDND ngày 09/12/2021 

quy djnh rnirc chun trg giüp xä hôi, mi.ic ti gi1ip xa hi và chInh sách h trçi dôi vOi 

rnt s d6i tuçYng bão trg xã hi trên dja bàn tinh Ngh An (sau day gi t.t là Nghj 

quyêt), Tiy ban nhân dan thj xä Cia Là yêu cu: 

1. Trung tarn Van hóa, The thao và TruyCn thông thj xã: Day rnnh cong tác 

tuyên truyn, ph bin Nghj quyt d can b, nhân dan, di tucYng bit thirc hin (Co 

Nghj quyét kern theo). 

2. UBND các phLrng: Tuyên truyn ni clung Nghj quyt; To chirc rã soát, xCt 

duyt thiic hin ch d h trcY dôi vOi các di tung duc quy djnh ti Diu 3 cia Nghj 

qLtyCt; Lap t trInh, kern danh sách di tung giri v UBND thj xa Ccia Lô (qua Phông 

Lao dng TB&XI-l) tru'âc ngày 15/03/2022 (cO biêu máti báo cáo kern theo,). 

Yêu câu Trung tarn Van hóa The thao và Truyên thông thj xä, U' ban nhân dan 

các phLrng nghiCrn ttc triên khai thrc hin kjp thô'i 

No'i u/ian: 
- Nhu trén; 
- Luu: VT, LDTBXHA 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHUTCH 
PHO CHU TICH 

 

 

bang Van Phuc 

So: /UBND-LD 
V/v thuc hiên chInh sách theo 
Ngh quy& s 30/2021/NQ-HDND 

ngày 09/12/202 1 cUa HDND tinh. 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHrA VIT NAM 
PHIJONG Dc 1p - Tçr do - Hnh phüc  

 ngày lháng nàin 2022 

DANH SACH 

Ngu'ôi khuyêt tt barn sinh là the h thii' 3 ciia ngu'ô'i hot dng kháng chin b nhim CD 
HH dii diêu kin du'çrc hu'&ng chmnh sách h trç theo Ngh quyt s 30/2021/NQ.-HDND 

('Kèin iheo Cong vOn so /LDTBXH izgOy tháng 03 nOin 2022 cza UBND th/ xO CO'a LO) 

TT Ho và ten 

Ngây 
tháng 
narn 
sinh 

Mñc d khuyet tt 
(hoãc t' Iê 

MSLD/Dim) 

ITO khâu 
thuOng tnI 

Müc huüng ho trq hang tháng 
(don v tInh: nghIn dông) 

Duçc cap 
the BHYT 

Chi chu 

He sO 0,5 H sO 1,0 H so 1,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Nguyn Van A 22/02/2005 Nng khi..., plurOng 180 

2 Nguyn Van B 23//3/2007 Dc bit nng 180 

3 TrnThiC 15/5/2003 25% 360 x 

4 Lé Van D 16/9/2004 55% 540 x 

TOng 

NGU'O'i LAP TM. UY BAN NHAN DAN 

CHU T!CH 



HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VI1T NAM 

TfNH NGH1 AN Doe lip - Tiy (10 - f1iiih 1)11C 

S: 30/202 I/NQ-I-IDND iVgh An, ng&y 09 thOng 12 nOm 2021 

NGI-I QTJYET 

Quy Cililk niic ciìuifl trQ giñp x lii, int'ic tiç gip xi Iii vi chIidi sácli 

hO tiy 1i vói iit g iiu ti'y' x Iii trOn dja b\ii thu Ngliê An 

HOT BONG NHAN DAN TNH NGI-IE AN 

KHOA XVIII, K''HOP THTIJ'4 

COn c0 Luçlt T chOc c/iInh quyn dja phuo'ng ngciy 19 thông 6 nOin 2015; 
Luçt sta dOi, bó sung inct 56 clicu ci?a Luç?t To chOc ChIn/i pin'i vO Lull To' chOc 
cli mb quyn dj a pliuong ngày 22 thông 11 nOin 2019, 

COn ci LultNgdn sách Nba nu6c ngây 25 thông 6 nOin 2015; 

COn c0 Phc'q lnh sO' 02/2020/UBTVQH14 ngOy 09 thông 12 ncThi 2020 cta 
dy ban Thwàng vi QuO'c hi v iw dO! nglc&i CO cong vol cOc/i ingng; 

COn cO Ng/i( cl/u/i 5d 28/2012/ND-CT ngOy 10 thOng 4 nOin 2012 cOa C'JiInh 
phO quy df n/i chi I let Luç?t Ngtrài khuyêt tçt; 

COn ci? Nghj cl/nh so' 20/2021/ND-CF ngày 15 thông 3 nOtn 2021 ci'ia ChInh 
p/ni quy cl/nh c/On/i sOc/i trQ' giO xO hi dOi vOl clOi tupng bOo trQ xO hói, 

COn ci? Thông tic so' 01/2019/IT- BLDTBXFI ngày 02 thông 01 nOun 2019 
cOa B t/icOng B Lao dng - Thicong binh và XO h3i quy d/nh ye vic xOc 0/n/i 
mi?c c1ç5 khuyêt tlt do Hç5i dOug xOc cl/n/i mOe d khuyCt t?t thyc hin; 

COn ci? Thông tu so' 02/2021/TT-BLDTBXJ-I ng&y 24 thOng 6 nOun 2021 cOci 

B truOng B Lao dng - Thicong bin/i vO Xli hç3i huOng dOn thcc hin unç51 sO 

ciiu cOo Nghj cl/nh so' 20/2021/ND-CF ngày 15 thông 3 nOun 2021 cOo ChInh 

p/11' quy 0/nh chInh sOch lrQ' giOp xO hi clOi vol dO'i tic9ng bOo lrQ xli hi, 

Aet Ta ti-lu/i so 8790/TTr-UBND ngOy 15 thông 11 nOun 2021 cOo L5; ban 
n/iOn c/On flub, BOo cOo thO',n tra cOci Ban VOn /iOa - XO lii Hi dOug n/iOn c/Oh 
iOu/i; kiên tliOo Iuçui cub clgi biOu I-/5i dOug nhOn c/On tinh tyf /9 I1Qp. 

QUYET NGI-II: 

Diti 1. P1itni vi (11tt chinli, di ttrçYng áp cliuig 

1. Pharn vi diu chnh 

Nghj quyêt nay quy djnh inrc chuãn trçi giiTip xâ hi, mrc trc giip x hi vâ 
chfnh sách h trçY di vói nt so dôi tu'çing bão trçr x hi trên da ban tinh Nghê An. 
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2. Di tuçlng áp chiiig 

a) Di tugng bâo ti? xä hi, h gia dInh, cá nhn dang huâng chInh sách trg 
giip x hi theo quy dnh tii Ngh djnh s 20/2021/ND-CP ngày 15/3/2021 cCia 
Chmnh phO quy djnh chfnh sách trçl giiip xã hi di vii dôi tuçlng bão trçl xä hi; 

b) Ngui khuyt tt bhui sinh có cia dê hoc mc dé dâ ho1c dang huing 
ch d trçY c.p uu dâi ngui1i có cong vói cách inng dôi vi con d cüa ngisô'i 
hoit dOng khing chin bj nhim chat dc hóa lice, tth ngu1i khuyêt tQt dang 
hu&ng chInh sách uu dâi ngrôi có cOng vó'i each In1ng ho.c dang huâng 1uong 
huu, ti? Cal) bão hiêm x hi hang tháng; 

c) Ngui khuyt t.t thn kinh tarn thn mrc d ctc bit nng dang con ca 
cha và mc nhung Ca hai nguôi tir dñ 75 tui tr len hoc chi cOn cha hoc m 
nhrng tir ciü 75 tuôi tr len, thuc hO nghèo hoc h cn nghèo, Co nguyen vyng 
dua dôi tu'yng VO CtiC ca s& trq g''p xã hOi  trên dja bàn tinE Ngh An; 

d) Tie em duuc tip nhân vâo chäm sóc, nuôi duOng trong Lang trC em SOS 
Vinh tiieo quy djnh cüa Lang tré em SOS ViOt Nam; 

d) Các co quan, dan vj, to chjc, Ca nhtin có lien quaii trong vic thirc hiOn  chinh 
stich ti? giOp x hi dOi vi dOi tung baa ti xà hOi  trên dja bàn tinE Ngh An. 

Diu 2. Mi'i'c cliuii try giiip x hOi,  nu'rc try gulp xà liOi 

1. Müc chuOn trV giüp xä hOi  là 360.000 dng/tháng. 

2. Mrc tr? giñp xä hOi  tip diing trên dja bàn tinh du?c t1c hiOn  theo quy 
djnh tii Ngh djnh s 20/2021/NDCP. 

3. Nguii khuyt tt dc biOt  nng, ngu'&i khuy& tt nng thuOc diin b 
khoàn 2 Diu 1 Nghj quyt nay, ngoài htthng inic trçl ghip x hOi  theo quy djnh 
ti Nghi, djnh s 20/2021/ND-CP ngày 15/3/202 1 cOn dixyc hithng them mirc 
trçl thea quy dnh ti diin a khoãn 1 Diu 3 Nghi, quyêt nay. 

Diu 3. ChInh sticli h try' cIi vó'i nguOi khuyt tt bArn sinli có cia dé 
hoc mc dê clii hoc clang hu'&ng ch dO try' u'u dài iigu'M có cOng vó'i each 
mjmg di vói con dC cüa nguO'i hott dng kiting chin bj nhini c!it dOe  hóa 
li ye 

1. Ch d h trçi hang thting 

Ctic di ti.rçing dugc h tr? hang tháng vi mirc bang vi rni.'rc chun ti'çl 
giip x hOi  quy djnh ti khoãn 1 Diu 2 Nghj quyêt nay nhtin vó'i hO so tiiang 
üng quy djnh iihr sau: 

a) HO sé 0,5 d& vi ngui kfluyt tat  dc biOt nng, ngui khuyt t.t nng; 

b) HO s 1,0 di vOi ngui dugc HOi  dng Giám djnh y khoa kt lun suy 
githn khá näng lao dng tmr 21% den 40% hoc du?c HOi  dng xtic djnh rnirc dO 
k1iuyt tt dtinh giti, chtim diem inrc dO khuyt tt dtt tir 2 dn 4 dim theo quy 



djnh tai Thông tu so 01/2019/TT-BLDTBXH ngày 02 th'ing 01 nm 2019 c'ia 
B tnrO'ng B Lao c1ng - Thu'ang binh Va X hi quy djnh v vic xác djnh nn'rc 
d khuy& tit do HOi  dng xác ctjnh im'rc d khuyt tt thrc hin; 

c) H si 1,5 di vol nguô'i dixçc Hi dng Giárn djnh y khoa k& luti suy 
giàm khà nng lao dng tr 41% den 60% hoc (1u9'o Hi dông xác djnh rnirc d 
kEuyt tt dánh gii, chârn diem mirc c1 khuyCt t.t dt tir S dn 6 diin thea quy 
djnh tçti Thông tr so 01/2019/TI'- BLDTBXH. 

2. Thi'i tic thrc hin, thOi hrOng hi tçi 1 tháng 

a) Nguii khuyt tt hoc ngthi giám h hoc t clthc, cá nhân có lien quan 
1am 01 t& khai (theo mu kern theo Nghj quyêt nay) gCi'i Chi.'i tjch Uy ban nhn 
dan xà, plurông, th trãn nai cir tiii (sau dày gi tat là Uy ban nhân dan cap xã). 
Khi np t khai can xuât trInh các giy t au d can b tip nhn h so' di 
chiu thông tin kC ldiai trong th khai: 

- Biên bàn giám djnh y ldoa cia F1i dng Giárn djnh y khoa hoie Biên bàn 
hcp k& 1un dng khuy& tt và rnrc d khuyt tt cia Hi c1ng xác djnh mirc 
dO khuy& tt (dircic ban hành kern theo Thông tu' so 01/2019/TT-BLDTBXH). 
Di tuqng quy djnh tai  diem a khoàn 1 Diu nay thi không can phài xut ti'inh 
các giây ti nay; 

- Quyt djnh hming trq cp hang tháng di vOl con clé ciia ngtri hot dng 
kháng chin b nhim chat dOe  hóa h9c; 

- Giy 1dai sinh cüa déi tu9'ng hoe xác nlin cüa UBND cap x ye ithân 
than cüa di flxçing; 

- ChCrng minh nhân dan hoe cn cuâc cong dan (d& voi ngithi tr 16 tui 
trâ len); 

b) Ti'ong thi hn 5 ngãy lain vic, k tir ngày nhn dü h so, Chc tjch 
UBND cp xà thirc hin xét duyt và niêin y& cOng khai kt qua xét duyt tai  tri 
sO TJy ban nhan dan cp xâ ti'ong th&i gian 02 ngày lam viOc. Ti'u'ng hp có khiáu 
nai, trong thai han  7 ngày lam vic, k tir ngày nhn duc khiu nal,  Cht'i tjch Uy 
ban nhãn dan cp xà t6 chc xern xét, k& lun, cOng khai nOi  dung khiu nçti. 
Trong thi han  3 ngày lam vic, k tir ngày h so thrc xét duyt Va không có 
khiu nal, Chi tjch Uy ban nhân dan cp xà có van bàn, kern theo 01 t khai eiia 
di tirgng gfri Phông Lao dng - Thtrong binh và X hOi  cap huyn. 

c) Ti'ong thai han  05 ngày lam vic, k ti ngày nhn thrc t khai cüa d6i 
tuçmg và van bàn d nghj cCa Chi tch 1Jy ban nhân dan cap xa, Phàng Lao dng 
- Thuo'ng binh và Xä hOi  cp huyn cO ti'ách nhim thãm cljnh, trinh Chü tjch Uy 
ban nhân dan huyn, thj xa, thành ph (sau dày ggi tat là Uy ban nhàn clan cap 
huyn) xem xét quyt djnh h ti'ç hang tháng cho dOi tI.rng. Tnrng hGp dôi 
Urçing khong dii diu kin huOng, Phông Lao dQng - Thucing binh va Xa hOi cap 
huyn phâi trà IM bang van bàn va nOu i' 1' do; 
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d) Trong thai han  03 ngày 1im vic, k liii ngây nhn duc van ban trinh cta 
Phông Lao th)ng - Thuong binh và X hi cip huyn, Chü tjch [iJy ban nhãn dan 
cp huyn xem xét, quyêt djnh h tiç hang tháng cho dôi tung; 

d) Truô'ng hcip c1êi tucrng hu&ng h trçi hang tháng cht ho.c không con 
thuc din dupe h trçc thea Nghi, quyat n?iy thi Chi'i tch Uy ban nhan dn cp x 
có van ban d nghj Phông Lao dng - Thuong binh vã X hi cp huyn báo cáo 
Chi tjch Uy ban nhan dan cp huyn quyt djnh thôi huó'ng chInh sách h tlV 
hang tháng. Thai giarl thôi lur&ng k ti tháng ngay sau tháng déi tu'çxng dang 
liuâng h trçl hang tháng chêt hoc không cOn thuc din ducc h trçi. 

3. Cp the bào him y t 

D6i tupng quy cljnh tai  dim b, dirn c khoàn 1 Diu nay duçic cp the bão 
hiérn y t theo quy djnh cOa phãp 1ut v bCo him y tê. 

4. H trq chi phi rnai tang 

a) Déi nrçing quy djnh tai  dim b, dirn c khoàn 1 Diu nay khi cht duc 
h trç chi phI rnai tang bang 20 lan mirc chun quy djnh t?i  khoãn 1 Diêu 2 Nghj 
quyêt niiy; 

b) TruOng hcip dé1 tucmg chrçic h trç chi phI mai tang quy dlnh tai nhiu 
van ban Idiác nhau vói các mCrc khác nhiau thI chi dupe huông mt rnrc cao nht; 

c) H scx, thi tyc h tIV chi phi rnai tang thirc hitn áp ding thea quy djnh tai 
khoãn 3 và khoân 4 Diu 11 Nghj djnh s 20/2021/ND-CP. 

5. Phucing thirc h trçl 

Các khoãn h trçY hang tháng, h trg chi phi rnai tang duc clii trã bAng tin 
rnt hoc qua the ATM. 

Diêu 4. Chinh sácli dôi vó'i ngtrOi khuyt tt tIiin iuiili tIhn t1iuii mic d 
(1ic bit iiing (tang con cã clia và iii iihung cã hai ngwOi t dü 75 tui trô 
len 1ioc chi cOn cia hoc nlç nhuiig tr (III 75 tui tr& len, thuc h nghCo 
hoic h cmn nglièo, có nguyen vyng du'a di tu'yng vào stng trong cac co sO' 
try' giñp xa 1ii trCn da bàn tinh 

1. Thâm quyn, h sa va tha tyc tip nhn 

Thyc hin áp dyng thea Diu 27 và Diu 28 Nghj djnh s 20/2021/ND-CP 

2. Ch d cham sóc, nuôi duOng 

Cáe déi tiryng duoc tip iThn vao s6ng trong co sO' trçl giip xa hi duçic 
huóng cáo eh d nhix các di tugng dang song trong Các co SO' trçi giiip xà hi 
(theo quy djnh tai  Diu 25 Nghj djnh s 20/202 1/ND-CP). 

3. Di tuçYng dupe tip nhn vào sng trong các co sO' trq giüp xä hi thI 
không duyc huông trg cap xä hi hang tháng tai cong dông. 
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Diu 5. E1iin Ii sc1i 1i fro' tiii in dôi vol trö em dii'oc tip nIiuii vio 
chäm sOc, nuôi cluOng ti'ong L\ng tie em SOS Vinh 

HO trcf 1nirc chCnh Ich tiên an hang thang dôi vói tiC em d1r9C tiOp nhn \'ào 
chain sóc, nuôi cluong trong Lang trC em SOS Vinh dê hng mü'c tr9 cp nuOi 
cluO'ng hing thang tii GO S trg giüp xä hOi  duc quy Cnh li khoàn I Diu 25 
Nghj djnh so 20/20211ND-CP. 

-Diu 6. Igun kinli 1)111 thyc Iiin 

Ngun kinh phI tIirc hin chInh sach h trcl di vri cc di tu'gng quy djnh 
tii DiCu 3, DiCu 4 v. Diu 5 cüa Nghj quyt nay dO ngân stch tinh dam bio, 

Biu 7. To cln'rc thue hi6n 

Giao Uy ban n!iân clan tinh t chirc tlWc hin Ngh quyêt nay. 

2. Giao ThLng trirc Hi dông nhãn dan tinh, cac Ban cia Hi dông nhan 
dan tnh, TO di biêu J-Ji dOng nhân dan tinh va cac d biu Hi dng nhan clan 
tinh giám sat vic thc hin Nghj quyt nay. 

-IDieii'8. Oieu khoan tl hanli 

I. Th&i gian tic hiI1 ch d h trçi 

a) Di vi các di tuçlng diigc quy dnh ti Diu 3 cüa Nghj quyt 

- Các d& tx9ng d dtrcic I-Ii dng Giám djnh y khoa hoic FIi dng xác 
djnh rnrc d Idiuyt tt dánh giá, xác djnh mrc d lduyt tt truic ngay Ngh 
quyCt nay có hiu 1irc thI thii gian hu&ng chC d h trci hang tháng k tir ngày 
Nghj quyCt có hiu lirc. 

- Cac c1i trpng cluçic Hi dng Giáni cljnh y khoa hoc FIi dng xác dnh 
inrc d khuyCt tit dánh giá, xác djnh mirc d khuyt tit sau ngày Nghj quyt nay 
CO hiêu luc tliI thai gian hng ché d h trçl hang tháng k tir thang ghi trong 
BiCn bOn giám djnh y khoa hoc tháng di.rcic Hi dng xác cljnh ini.'rc do khuyt 
ttt danh giá, xác djnh mIrC d kliuy& tot; 

b) DM vói các ci trçng duçic quy djnh tii Diu 4 cia Nghj quy&: Thôi 
gian thrc hin ch d k tr ngày di tup'ng ducc tip nhin vOo séng tiong ca s 
trçi giip xI hi. 

a) D& v&i các di tuçlng du'cic quy djnh ti Diu 5 cüa Nghj quyt 

- Các di tugng dang duçc cham sóc, nuOi thrOng trong Lang tiC em SOS 
Vinh thi thOl gian tIc hin chê dO h tiV kê tir ngày Nghj quyt nay có hiu 1irc. 

- Cac di ttrçmg ducic tip nhn vao Lang tiC em SOS Vinh sau ngay Nghj 
quyêt nay có hiu li.rc thI thô'i gian thirc hin chC dO h trçi k tir ngãy di tirang 
thrçc tip nhin vâo sOng ti'ong Lang tiC em SOS Vinh. 



6 

2. Quy dnh chuyn tip 

Các di tuçYng dang dirçc hi.róng ch d, chInh sách tig giip x hi tixóc 
thi dirn NgIi quyt nay có hiu lkrc  thi hânh thI chuyn sang rnüc chu.n tiV 
giüp x hi, mirc tig g16p x hi vã h s tuung irng theo quy djnli ti khoán 1 
Diu37 Nghj dnh s 20/2021/ND-CP. 

3. Hiu 1rc thi hãnh 

Nghj quyt nay dã duçic Hi dng nMn dn flnh Ngh An Khóa XVIII, KS' 
hçp thir 4 thông qua ngày 09 tháng 12 nàrn 2021 Va có hiu lyc tir ngãy 01 tháng 
01 näm2022/. 21. 

No! nh/in: 4 
- Oy ban Tlurôiig viii Quc hi, ChInh phci (d b/c); 
- B LD, TB vâ XH, B l/d chinli (d b/c); 
- B Ttr pháp (Cic Ki&m tra vn b/rn QPPL); 
- TT.Tinh /iy, HDND tnh, IJBND (mb, UBMTTQ\'t4 tbiii; 
- Do/rn DBQH 1mb; 
- Di biu HDND 1mb; 

Tôa an nliân dan t mb, Vin Kirn sat iihan dan t!nh, 
Cic Tbi hânli n dan su; 
- C/ic sâ, ban, ngnh, don th c/ip tinh; 
- HDND, UBND c/ic huyn, tb/mb phó, tlij x; 
- Trting tâni Cong báo ('mb; 

Website hUp: //dbndngheanvn; 
- Urn: VT. 



CONG IrO1 XA 1101 CHU NGFIIA \'1IT NAM 
fThc lOp - Fu' (10 - 1-laii Ii piflIC 

T KFIAI 

D nghi hu'ö'ng chInli sácli ho trçr Iing tháng ti cong c1ng 
(Ap dyng di vol cldi tuçlng quy djnli tçii Diu 3 Ngh/ quyet sO/2021/NQ- 

HDND ngay 09/12/202] cici HDND tin/i Ngh A n, 

I. THÔNG TIN CUA BOI TU'Q'NG 

1. 1-19 Va ten ngthi khuy& tt (vit chti' in boa):  

Ngty/tháng/nm sinh: ... t.. /  Giâi tInh:  Dn tc:  

Giiy CMND hoc Can cuc Cong dan s cp ngãy . . .1 ... /  

Ncd cap:  

2. FI khu thuô'ng trü:  

3. TInh trng di lice 

o Chua di hoc (L do: ) 
o D nghi hc (14 do: ) 
0 Dang di hc (Ghi ci th):  ) 

4. Co the bâo hiêin y tê khOng? 0 KhOng LI Co 

5. Dang hu&ng chê d nâo sau day: 

Lucmg hiru/Trc cEp BHXH hE\ng tháng:  dng. Hu&ng tr tháng . .1  

Tic cap bão trçr xi hi hing tháng:  ding. I-IuOng tir tháng /  

Ti cap uu c1ii ngui có cong hing tháng'  dng. HuOng t tháng. .../ 

Trç cp, phi cap hang tbárig khác: dng. HirO'ng t.r thing /  

6. Thue h nghèo hoc cn nghèo khOng? LI KhOng LI Co 

7. Ni dung lien quan dn vn d khuyt tIt 

- Giy xác nhn khuy& tt s6 (n&i co) . Ngây cp:  Ncii cp  

- Biên ban giám djnh y khoa hoc Biên ban Ilyp kt lun ding tt vi nu'rc d 
khuyêt tt ngày thing nIn  

- Dng tat: ; Khuyt tt bm sinh hay do nguyen nhan 
khác (Ia! nqn, do ben/i  tçfl )  

- T 1 suy giâm ldiá nng lao dng ghi trong Bién ban giám djiih y khoa  

- Hoic diii dánh giá nurc d kIuiyt tt:  

- 



II. THÔNG TIN VE CHA, M1 BE CUA DOT TUNG 

1. Mç và ten cha NgàyIthángInirn sinh: ... t.. /  

-NghC nghijr  

- Dang lurông hoic dã huông ch d nào sau day: 

+ iro cap hông tháng dôi vOi con clé cüa ngi.rôi hoot dng kháng chin bj nhim 
chat (19c hóa hpc dongltháng. Huing tir thárig / /  

+ Trc cp uu dai ngui có cong hông thông khác  dng. HrOng ti'r 
thông...! ...... 

+ Trç' c1), plii cp hang thông khác: . dng. HiiOng tt'x tháng I  

2. HQ Va tOn mc Ngày/tháng/nôm sinh: ... t.. /  

- Nghê nghip  

- Dang huO'ng ho.c dà hu'ông ch d nào sau dày: 

+ Tro cp hang tháng di vó con dO cüa nguOi hot dng khOng chin bj nhimn 
chat. dc boa 'icc ctOngltháng. HuOng tir thông / I  

+ Tmci cap uu dài nguôi có cong hông thang khác'  dng. HuOng tmr 
thông....! ...... 

+ Tm cap, ph .  cp hông thông khôc: . dng. I-IuOng tmm thông I  

Tôi xin cam ctoan nh€ing lôi khai trOn là dmng sir thirc, nu có diu gI khai 
khong dOng, tOi xin chju trách nhim hoàn toàn. 

Thông (in nguôi khai thay Ngay .... tháng .... näm 

Gi.y CMND lioic Cin crcic cong dan NGTJO'I T(BAI 

(Kj, gui rö h0 (eli. Triràng /p  khai (hay 
Ngây cp:  phái ghi day th thông Un ng:thi khai thay) 

Nai cp:  

Môi quaii li v&i di tirçing:  

Dja chi:  

UI. xAc NHAN CUA I1JY BAN NI-JAN DAN cAp xA 

Uy ban nhãn dan xâ/phirOng/thj irn dâ tip nhn h so, di chiu các giay th kOrn theo và xác 
nhn thông tin cá nhôn nêu trên cfa ông (bà) là th'ing. 

CAN BQ TIEP NHJN HO SO 
(K), gui ïã hç ten) 

Ng'.'y ... fliáng .... nãm 
CHUTICH 

(Kj ten, dóng dclii) 

1i- 
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