
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ KỲ

Số:      /TB - UBND

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

Hà Kỳ, ngày 24  tháng 8  năm 2021

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI 
Danh sách xác định, xác định lại mức độ khuyết tật do Hội đồng 

xác định mức độ khuyết tật thực hiện

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17/6/2010;
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; Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-LĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao 
động – TB&XH về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ 
khuyết tật thực hiện;

Căn cứ kết quả xác định, xác định lại mức độ khuyết tật do Hội đồng xác 
định mức độ khuyết tật xã Hà Kỳ thực hiện ngày 23/8/2021 đối với 8 trường hợp 
có đơn đề nghị xét khuyết tật  (Trong đó, có 8 trường hợp đủ điều kiện là người 
khuyết tật;  có 01 xác định lại dạng tật và mức độ khuyết taatjlaf  khuyết tật đặc 
biệt nặng, có 06 trường hợp khuyết tật nặng và 01 trường hợp khuyết tật nhẹ;     

Nay UBND xã Hà Kỳ niêm yết công khai kết quả xác định mức độ khuyết 
tật đối với 8 trường hợp tại trụ sở UBND xã Hà Kỳ, Nhà văn hóa 3 thôn có đối 
tượng được xác định đồng thời thông báo trên Đài truyền thanh xã.   (Có danh 
sách kèm theo)

Thời gian niêm yết: 05 ngày làm việc, từ 7 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2021 
đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2021.

Trong thời gian niêm yết, UBND xã trân trọng tiếp thu ý kiến phản ánh, 
kiến nghị của nhân dân về tính chính xác về dạng tật và mức độ khuyết tật của 
các đối tượng, hết thời gian trên UBND xã không nhận được ý kiến đề xuất, kiến 
nghị của nhân dân, UBND xã sẽ hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết 
định./.
Nơi nhận:
- Đài truyền thanh xã;
- Hội đồng xác đinh mức độ khuyết tật;
- Bí thư, Trưởng thôn;
- Trưởng ban MTTQ các thôn; 
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn An
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