
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CAO LỘC                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /UBND-LĐTBXH-DT                       Cao Lộc, ngày        tháng 8 năm 2021 

  V/v tổng hợp số liệu người khuyết tật 

         trên địa bàn huyện năm 2021 
   

 

              Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện 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 (sau đây gọi tắt là 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP); Công văn số 1362/LĐTBXH-BTXHTE ngày 

23/8/2021 của Sở Lao động - Thương binh, Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc tổng hợp 

số liệu người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

Để có số liệu đầy đủ triển khai các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội nói chung và đối tượng người khuyết tật nói riêng trên địa bàn 

huyện được kịp thời, là cơ sở để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tham 

mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ 

giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa 

bàn tỉnh theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện nội dung sau: 

1. Tiến hành rà soát và tổng hợp danh sách đối tươṇg người khuyết tật đặc 

biệt nặng, người khuyết tật nặng, người khuyết tật nhẹ đang sinh sống trên địa bàn 

xã, thị trấn (theo biểu mẫu gửi kèm) công văn này. 

2. Thời điểm báo cáo: Số liệu tổng hợp các đối tượng người khuyết tật tính 

đến hết ngày 31/8/2021 gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, 

Xã hội - Dân tộc huyện) trước ngày 08/9/2021 để tổng hợp Báo cáo Sở Lao động - 

Thương binh, Xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

Yêu cầu Ủy ban nhân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện nội 

dung theo đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                   
- CT, các PCT UBND huyện;  

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- C, PPVP; 

- Lưu: VT. 

                                                                                  

                                                                                     Nguyễn Duy Anh 
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