
        ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG HÒA HIỆP TRUNG                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

           Số:       /TB-UBND                Hòa Hiệp Trung, ngày     tháng  09 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Làm dụng cụ cho người cụt chi thuộc hộ nghèo, cận nghèo  

và đối tượng chính sách là người có giấy xác nhận khuyết tật  

được nhận trợ cấp hàng tháng 

 

Thực hiện công văn số 5104/UBND-LĐTBXH, ngày 31 tháng 8 năm 2022 của 

UBND thị xã Đông Hòa về việc làm dụng cụ cho người cụt chi thuộc hộ nghèo, cận nghèo 

và đối tượng chính sách là người có giấy xác nhận khuyết tật được nhận trợ cấp hàng tháng. 

 

UBND phường Hòa Hiệp Trung thông báo đến bà con nhân dân thuộc đối tượng nêu 

trên liên hệ với Bệnh viện chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn để đến làm dụng cụ. 

Chi phí làm dụng cụ cho các đối tượng do Bệnh viện hỗ trợ. 

 

Nhận được thông báo này đề nghị các đối tượng liên hệ đăng ký đúng địa điểm để 

đảm bảo quyền lợi cho chính mình./. 

 

Nơi nhận:      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 
- Đài truyền thanh phường;              KT. CHỦ TỊCH 

- Trưởng 8 khu phố;                            PHÓ CHỦ TỊCH 
- Lưu VP-VHXH (Kiên).            

 

        

      Nguyễn Hữu Khương 
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