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QUYẾT ĐỊNH 
Quy định mức hỗ trợ đối với thành viên trong hộ nghèo 

có thành viên là người có công với cách mạng đang hưởng 

chính sách trợ cấp ưu đãi hằng tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của 

Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 

 Căn cứ Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XIX, kỳ họp thứ tám quy định mức 

hỗ trợ đối với thành viên trong hộ nghèo có thành viên là người có công với 

cách mạng đang hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hằng tháng trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đối với thành viên trong hộ nghèo có 

thành viên là người có công với cách mạng đang hưởng chính sách trợ cấp 

ưu đãi hằng tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam  

Mức hỗ trợ đối với thành viên trong hộ nghèo có thành viên là người có 

công với cách mạng đang hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hằng tháng  trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam thực hiện theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 04 

tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XIX, kỳ họp thứ 

tám quy định mức hỗ trợ đối với thành viên trong hộ nghèo có thành viên là 

người có công với cách mạng đang hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hằng 

tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2022, thay 

thế Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc chính 

sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: LĐ-TB&XH, Tài chính;             (để b/c) 
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;      

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Website Hà Nam, Công báo tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, TH, KT, KGVX; 

- Lưu: VT, KGVX (Thành).   
 
                                                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Trương Quốc Huy  
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