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Gia Nghia, ngày thánglo nám 2021 

KInh gi: 
- UBND phrng NghTa Thành; 
-UBNDxãDàkNia; 
- Ba: L Thj Phánh, dja chi: Thôn Dng Tiên, xâ Däk Nia, 
thãnh phô Gia Nghia, tinh Dãk Nông; 
- Ong: Van Cong Phitc, dja chi: To dânphO 1, phithng 
NghTa Thành, thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nong. 

Uy ban nhân dn thành pM nhn &rçc Th trmnh s 27fTTr-UBND ngày1  3 1/5/2021 cUa UBND phu?rng Nghia Thành ye vic dé nghj ho trçr thit hi do thi 
tai gay ra và Dorn dê nghj ho trq cüa bà L Thj Phánh, dja chi: thôn Dng Tin, 
Däk Nia, thành phô Gia Nghia, tinh Dàk Nông. 

Sau khi xem xét, UBND thành pM có ' kin nhii sau: 
1. DtM vâi Dan d nghj M trçi cUabà L Thj Phánh, dja chi: thôn Dng Tin, 

xä Dàk Nia, thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nông. 

- Theo ni dung Dan d nghj M trçY, vào ngày 10/10/2020 có mila lan, dt 
vtthn bj sat,  lâ, trôi vào nhà, lam tuang nhà bj nt gay hu hông nng, ,bà L Thj 
Phánh dê nghj UBND thành phô ho trV mt phãn kinh phi thuê may xüc dat, süa nha. 

C cü Khoãn 1, Diu 4 Quy trInh khc phic hu qua thiên tai trên dja bàn 
tinh Dãk Nông, ban hânh kern theo Quyêt djnh so 967/QD-UBND ngây 03/7/2020 
cüa Chü tjch UBND tinh Däk Nông quy dnh: "Ho trçi khác phyc dan sinh: HO trçl 
ye luring thtc, ngithi bj thuring nng; chi phi mai tang cho hç3 gia dInh có ngwài 
chêt; lam nhà a, tha chi?a nhà a huc hiCn theo Nghi dinh sO 136/2013/ND-CP 
ngày 21/10/2013 cia ChInh phü ye chInh sách trQ' giip xd hç5i dOi vài dói turing 
btho trc'xdhói". 

Theo dan d nghj M trq cüa bâ L Thj Phánh iri UBND thành pM không có 
xác nhn h bà L Thj Phánh thuc dôi ftrqng duçrc ho trq theo quy djnh t?i Khoàn 1, 
2, 3 Diêu 15 Nghj djnh so 136/2013/ND-CP ngày 21/10/2013 cüa ChInh phU ye quy 
dinh chInh sách ho trçY dôi vó,i dôi tung bão trg xã hi. Dông thai, thu t11c, trInh tir 
thirc hin xem xét ho trq sira chüa nhà a chi.ra dam bão theo quy djnh t?i  Khoãn 3 
Diêu 12 và Khoân 4 Diêu 15 Nghj djnh so 136/2013/ND-CP ngày 21/10/2013 cüa 
ChInh phü. Do do, UBND thành phô không có co sâ hO trçl kinh phi sira ch€a nhà 
ttr nguôn Qu Phông, chông thiên tai cho h bà L Thj Phánh. 

- Giao UBND xA Dk Nia xem xét can d&, M trçi cho h gia dInh bà L Thj 
Phánh tü các nguôn kinh phi buy dng, dóng gop. 



KT. CHU TICH 
CHU T!CH 

A 

Thach Cãnh Tjnh 

2. Di vâi To trInh s 27/TTr-UBND ngây 3 1/5/2021 cüa UBND phuOng 
Nghia Thành: 

- Can cu theo Biên bn lam vic ngày 18/5/2021 do dai din UBND phuOng 
Nghia Thãnh 1p ye vic kiêm tra thirc tê nhà cüa hdân do bj ânh hixOng cüa thiên 
tai và Biên ban thit hai  tài san ngày 17/5/2021 do To trithng To dan phô 1, phuOng 
Nghia Thành 1p kern theo TO trInh so 27/TTr-UBND ngày 31/5/2021 cüa UBND 
phuOng NghTa Thành. Theo do, gia dInh ông Van Cong Phüc bj gió lOc mnh hat 
mt phân mái ton có din tIch 70m2  gay hr hông mái ton, giá trj thit hai khoâng 
15.000.000 dông. Dông thOi, cüng lam Ong Van Cong Phüc bj throng và phái diêu 
trj tai  bnh vin. 

- Can cü Khoân 4, Diu 15 Nghj djnh s 20/2021/ND-Cp ngày 15/03/202 1 
cüa Chinh phCi ye chInh sách trçY giüp xä hi dôi vOi dôi tupng bâo trçl xâ hi (co 
hiu lirc thi hành ngày 01/7/2021 và thay the Nghj djnh so 136/2013/ND-CP ngày 
21/10/2013 cüa ChInh phü) quy djnh: "Ho nghèo, ho can nghèo, hO gia dInh có  
hoàn cánh khó k/ian có nhà ó' bj hu' hOng nng do thiêntai, hOa hogn hogc lj do 
bat khá kháng khác ma khOng a dwçic thl du'c'c xem xét hO trcf chi phi tha chtêa nhà 
& vài mic tOi thiêu 20.000.000 dông/h ". UBND phuOng Nghia Thành chiza có xác 
nhn h ông Van Cong Phiic thuc dôi tuçmg du'gng ho trq chi phi sira chta nhà neu 
trên. VI 4y, UBND thành phô không có co sO ho tr kinh phi sira chra nhà theo dê 
xuât cUa h gia dInh.

) 
- Giao UBND phuOng Nghia Thành xem xét can di, h trçi cho h gia dInh/ 

ông Van Cong Phüc tO các nguOn kinh phi huy dng, dóng gop. 

Vy, UBND thành phi Gia Nghia trã lOi bà L Thj Phánh và ông Van COn(" 
Phüc duoc biêt./. 

Noinhmn: 
- Nhi.r trên; 
- CT, PCI UBND TP; 
- LDVP TP; 
- Lirti VT, KT 
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