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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NAM SƠN 

 

Số:    /QĐ - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – tự do – Hạnh phúc 

 

Nam Sơn, ngày     tháng     năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường Nam Sơn 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NAM SƠN 

 

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 năm 2019; 

Căn cứ Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ - CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

người khuyết tật; 

Căn cứ Thông tư số 01/2019/BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019 quy 

định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật 

thực hiện; 

Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND quận 

Kiến An về việc phê duyệt kết quả bầu bổ sung phó chủ tịch UBND phường Nam 

Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Quyết định số 28-QĐ/ĐTN ngày 31/10/2022 của Ban chấp hành 

Đoàn  quận Kiến An về việc công nhận chức danh Bí thư Đoàn phường Nam 

Sơn khoá VII, nhiệm kỳ 2022-2027; 

Xét đề nghị của công chức văn hoá xã hội phường Nam Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Nay kiện toàn Hội đồng xác định mức độ khuyết tật gồm các ông 

(bà) có tên sau đây: 

1.Bà Phạm Thị Tho 

2.Ông Ngô Văn Tĩnh 

3.Bà Vũ Hải Lý 

4.Bà Phạm Thị Thoan  

PCT UBND phường 

Phụ trách trạm y tế phường 

Công chức VHXH phường 

Chủ tịch MTTQ phường 

CT hội đồng 

PCT HÐ 

PCT HÐ 

ủy viên 
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5.Bà Phạm Thị Nguyệt 

6.Bà Nguyễn Thị Minh Thu 

7.Ông Nguyễn Thanh Hải 

Chủ tịch hội LHPN phường 

Bí thư Đoàn TNCS phường 

Chủ tịch Hội CCB phường 

ủy viên 

ủy viên 

ủy viên 

Điều 2. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường có trách  nhiệm xác 

định mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết  tật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính trung thực trong việc xác định mức độ khuyết tật cho các đối 

tượng được xác định. 

Điều 3.Giao cho công chức phụ trách công tác Lao động thương binh và xã 

hội phường phụ trách công tác tổng hợp hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết 

tật theo đúng quy định.  

Điều 4. Các ông (bà)  công chức văn phòng UBND, các ban ngành có liên 

quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận: 
-Phòng LĐTBXH quận; 

- Như điều 1; 

-Lưu VP. 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiếu Chinh 
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