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CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vũ Muộn, ngày       tháng 6 năm 2022 

BÁO CÁO 

Về việc cắt giảm đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

 

Căn cứ vào Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Chính 

phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 20/2022/NĐ-CP ngày 15/3/2022 của Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Căn cứ vào tình hình quản lý các đối tượng chính sách xã hội của địa 

phương. UBND xã Vũ Muộn báo cáo UBND huyện, Phòng Lao động - Thương 

binh và xã hội huyện cắt giảm trợ cấp xã hội thường xuyên cho 02 đối tượng, cụ 

thể như sau: 

1. Cháu Bàn Thị Thảo Vân - Sinh ngày: 22/6/2019, thường trú tại thôn 

Đâng Bun, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Hiện đang hưởng 

chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc đối tượng trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ 

nghèo đang sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, đến ngày 22/6/2022, cháu Bàn Thị Thảo Vân đã 

đủ 3 tuổi, đề nghị cắt giảm chế độ trợ cấp từ 01/7/2022. 

2. Cháu Mông Ngọc Dung - Sinh ngày: 19/6/2019, thường trú tại thôn 

Lủng Siên, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Hiện đang hưởng 

chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc đối tượng trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ 

nghèo đang sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, đến ngày 19/6/2022, cháu Mông Ngọc Dung đã 

đủ 3 tuổi, đề nghị cắt giảm chế độ trợ cấp từ 01/7/2022. 

Vậy Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn đề nghị UBND huyện, phòng Lao 

động TB&XH huyện cắt giảm chế độ trợ cấp xã hội đối với 2 đối tượng trên 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VP. 
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