
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:       /UBND-VHXH 
Về việc lập danh sách trẻ em mồ 

côi, người khuyết tật có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn đề nghị trợ giúp 

Tân Giang, ngày 08 tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: Các Ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố 

 

Thực hiện Công văn số 219/LĐTBXH ngày 01 tháng 7 năm 2022 của 

phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cao Bằng về việc lập danh 

sách trẻ em mồ côi, người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề nghị trợ 

giúp. 

Để có cơ sở vận động nguồn lực trong tỉnh, ngoài tỉnh theo ý kiến chỉ đạo 

của Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em mồ côi tỉnh Cao Bằng. 

Ủy ban nhân dân phường Tân Giang đề nghị các Ông (bà) tổ trưởng thực hiện rà 

soát, tổng hợp danh sách học sinh là trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn và hướng dẫn gia đình lập hồ sơ đề nghị trợ giúp, cụ thể: 

1. Đối với học sinh mồ côi, khuyết tật đỡ đầu dài hạn 

- Danh sách học sinh mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề 

nghị trợ giúp (Mẫu 01-56/HBT); 

- Đơn xin trợ cấp của gia đình (Mẫu 02-56/HBT); 

- Biên bản xác nhận của UBND phường (Mẫu 03-56/HBT); 

- Sổ theo dõi học tập của trẻ (Mẫu 04-56/HBT); 

- Bảng theo dõi trẻ mồ côi, khuyết tật đang được đỡ đầu dài hạn theo từng 

nhà tài trợ đang tài trợ (nếu có). 

2. Đối với trẻ mồ côi từ 0-6 tuổi, người khuyết tật có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn đề nghị trợ giúp 

- Danh sách người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

đề nghị trợ giúp (Mẫu 05-56/HBT); 

- Đơn xin trợ cấp của gia đình người khuyết tật, trẻ mồ côi (Mẫu 06-

56/HBT); 

- Biên bản xác nhận của UBND phường (Mẫu 03-56/HBT); 

- Danh sách tổng hợp người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn đề nghị trợ giúp cho nhà tài trợ theo từng nhu cầu trợ giúp cho nhà tài 

trợ theo từng nhu cầu trợ giúp (Mẫu 08-56/HBT); 

- Sổ theo dõi tiền trợ cấp thường xuyên (Mẫu 09-56/HBT); 



- Bảng theo dõi người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn đang hưởng trợ cấp thường xuyên (nếu có) (Mẫu 10-56/HBT). 

 Nhận được Công văn này, đề nghị các Ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố khẩn 

trương triển khai thực hiện rà soát, tổng hợp và báo cáo về UBND Phường (Qua 

đ/c Phan Thị Quỳnh Diệp, VHXH, sđt: 0356.668.880) trước ngày 14/7/2022 để 

tổng hợp và trình cấp trên theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VP, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

Nông Thị Thu Hiền 
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