
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỒNG TÂM

Số:           /TTr-UBND
Về việc hỗ trợ tiền điện cho hộ 
nghèo và hộ chính sách xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đồng Tâm, ngày         tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc hỗ trợ tiền điện Quý IV năm 2022 cho hộ nghèo 

và hộ chính sách xã hội

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang; 
- Phòng Lao động - TBXH huyện Ninh Giang.

Căn cứ Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện; Thông 
tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định 
thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Ủy ban 
nhân dân xã Đồng Tâm về việc công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát 
nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho 
giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của Ủy ban 
nhân dân xã Đồng Tâm về việc công nhận kết quả rà soát, xác định hộ nghèo, hộ 
cận nghèo phát sinh năm 2022; tổng hợp chung kết quả rà soát, xác định hộ 
nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025;

Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền 
điện Quý IV năm 2022, cụ thể như sau:

Tổng số hộ nghèo, hộ chính sách xã hội là: 54 hộ.
Tổng số tiền điện đề nghị hỗ trợ là: 8.919.400 đồng.
Số tiền bằng chữ: Tám triệu chín trăm mười chín nghìn bốn trăm đồng.
( Có danh sách chi tiết kèm theo)
Vậy UBND xã Đồng Tâm lập tờ trình đề nghị UBND huyện, Phòng LĐ-

TB&XH huyện Ninh Giang xem xét hỗ trợ tiền điện Quý IV năm 2022 cho hộ 
nghèo và hộ chính sách xã hội theo quy định./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, LĐTBXH xã.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-60-2014-qd-ttg-tieu-chi-ho-chinh-sach-xa-hoi-duoc-ho-tro-tien-dien-3e75f.html
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Đinh Văn Châu           
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