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Số: 1678/UBND-LĐTBXH

Quỳnh Nhai, ngày 15 tháng 7 năm 2021

V/v thực hiện chính sách trợ giúp xã
hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

Kính gửi:
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân các xã.
Thực hiện Công văn số 799/SLĐTBXH-BTXH&TE ngày 30/6/2021 của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La về việc thực hiện chính sách trợ giúp
xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu
các cơ quan, UBND các xã phối hợp triển khai thực hiện nội dung sau:
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời cho UBND huyện thực hiện các chế
độ, chính sách theo quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của
Chính phủ và Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội;
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, năm về kết quả thực hiện chính sách trợ
giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ theo quy định.
2. Ủy ban nhân dân các xã
2.1. Rà soát, nghiên cứu các chính sách liên quan đến Nghị định số
20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ để triển khai, thực hiện, trong đó
chú ý một số nội dung sau:
Các trường hợp thôi hưởng, tạm dừng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ
trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
+ Theo quy định, đối tượng thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao
gồm: Đối tượng chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật; đối tượng tại
Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã
hội hàng tháng; đối tượng chấp hành án phạt tù ở trại giam hoặc có quyết định
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thôi hưởng trợ cấp xã hội; đối tượng từ
chối nhận chế độ, chính sách.
+ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH cũng quy định thôi hỗ trợ kinh phí
chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng
trong các trường hợp sau đây:
- Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người nhận chăm sóc
nuôi dưỡng chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật;
- Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng quy định tại Điều 5 Nghị
định số 20/2021/NĐ-CP không còn đủ điều kiện nhận nuôi dưỡng, chăm sóc
theo quy định;
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- Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng không còn đủ điều kiện theo quy định
tại Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP;
- Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh
vực bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em hoặc bị kết án bằng bản
án có hiệu lực pháp luật.
Ngoài ra, tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi
dưỡng hàng tháng đối với các trường hợp: Đối tượng không nhận chế độ, chính
sách liên tục từ 03 tháng trở lên; đối tượng không chấp hành yêu cầu của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định
lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý
đối tượng; đối tượng bị tạm giam từ 01 tháng trở lên đối với trường hợp đối
tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
2.2 Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã quản lý chặt chẽ hồ sơ các đối tượng
và thủ tục thực hiện, xem xét, xét duyệt, thực hiện việc niêm yết công khai kết
quả xét duyệt tại trụ sở UBND theo đúng quy định tại điều 7 và điều 8 của Nghị
định 20/2021//NĐ-CP.
2.3 Triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến chính sách trợ cấp theo
Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ đối với đối tượng BTXH (gửi kèm
Công văn 845/SLĐTBXH-BTXH&TE ngày 09/7/2021).
Yêu cầu phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các xã nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Như trên;
- Lưu: VT; LĐTBXH(Ngân), 12b.
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