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V/v hướng dẫn triển khai thực hiện
Nghị định số 20/2021/NĐ-CP

Kính gửi:
- Phòng Lao động – Thương binh và xã hội;
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.
Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, quy
định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND, ngày 22/8/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ
giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Công văn số 1898/SLĐTBXH-BTXH ngày 03/9/2021 của Sở lao động-TBXH
về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
Để kịp thời triển khai các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo
trợ xã hội, UBND huyện yêu cầu Phòng Lao động – Thương binh và xã hội,
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội
- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn chuyển mức cho đối tượng bảo trợ xã
hội thuộc diện điều chỉnh và các đối tượng mới thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ
xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Ngay sau khi hoàn thành công tác điều
chỉnh, tiến hành tổ chức chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội theo mức
mới.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi
tới toàn thể Nhân dân việc triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại
các xã, thị trấn.
2. UBND các xã, thị trấn
- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị
định số 20/2021/NĐ-CP.
- Chỉ đạo rà soát, lập danh sách tiến hành điều chỉnh trợ giúp xã hội
thường xuyên đối với các đối tượng đang hưởng chế độ chính sách trợ giúp xã
hội gửi về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/10/2021
tổng hợp thẩm định trình UBND huyện ban hành Quyết định điểu chỉnh.
- Chỉ đạo tổ chức rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện được
hưởng chế độ chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng và hướng dẫn lập hồ
sơ để giải quyết trợ cấp xã hội.
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Căn cứ kết quả phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm
UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, xác định đối tượng theo quy định liên
quan đến hộ nghèo, hộ cận nghèo để kịp thời trình UBND huyện phê duyệt điều
chỉnh, hưởng trợ cấp xã hội, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối
tượng bảo trợ xã hội được kịp thời và đúng quy định.
3. Thủ tục, hồ sơ thực hiện trợ cấp xã hội
- Hồ sơ thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc,
nuôi dưỡng hàng tháng, thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số
20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021.
- Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ
trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng, thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định
số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021.
- Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng, thực hiện theo quy định tại Điều 11
Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021.
- Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng, thực hiện theo quy định
tại Điều 21 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021.
Lưu ý:
1. Đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh mức trợ cấp xã hội (Đối tượng bổ
sung Tờ khai theo Mẫu 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ; 2a, 2b; 03 kèm theo Nghị định số
20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021).
2. Đối với hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội mới (Tờ khai đối với từng
loại đối tượng theo Mẫu 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ; 2a, 2b; 03 kèm theo Nghị định số
20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021). Khi nộp hồ sơ cần xuất trình các giấy tờ sau
để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong tờ khai:
- Sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã,
phường, thị trấn; Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;
- Giấy khai sinh của trẻ em đối với trường hợp xét trợ cấp xã hội đối với
trẻ em, người đơn thân nghèo đang nuôi con, người khuyết tật đang nuôi con;
- Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với
trường hợp bị nhiễm HIV;
- Giấy tờ xác nhận đang mang thai của cơ quan y tế có thẩm quyền đối
với trường hợp người khuyết tật đang mang thai;
- Giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật.
4. Về chế độ báo cáo
- UBND các xã thị trấn định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp kết quả thực hiện
chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn theo đề
cương kèm theo văn bản này và mẫu số 10a, 10b, 10c, ban hành kèm theo Nghị
định số 20/2021/NĐ-CP. Kết quả báo cáo thực hiện chính sách trợ giúp xã hội
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cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn gửi về UBND huyện (qua Phòng
Lao động – Thương binh và xã hội trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm).
- Phòng Lao động – TB&XH, định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp kết quả thực
hiện chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn theo đề
cương kèm theo văn bản này và mẫu số 10a, 10b, 10c, ban hành kèm theo Nghị
định số 20/2021/NĐ-CP về UBND huyện trước ngày 30/6 và 31/12 hàng năm để
báo cáo UBND tỉnh, Sở Lao động-TB&XH.
Nhận được Văn bản này yêu cầu Phòng Lao động-TBXH, UBND các xã,
thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện đảm bảo nội dung theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/C);
- TT Huyện ủy (B/C);
- TT HĐND huyện (B/C);
- Sở Lao động-TBXH;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.
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ĐỀ CƯƠNG
BÁO CÁO 6 THÁNG /BÁO CÁO NĂM …..
Kết quả triển khai thực hiện Chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số
20/2021/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày
22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên.
( kèm theo công văn số ….. /UBND – LĐTB&XH, ngày …… tháng 9 năm 2021
của UBND huyện Tuần Giáo)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi khó khăn
2. Thực trạng
II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.
1. Công tác triển khai văn bản
2. Công tác tuyên truyền
3. Công tác kiểm tra, giám sát
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Thực hiện trợ giúp thường xuyên
- Số đối tượng đầu kỳ
- Số đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội mới phát sinh
- Số đối tượng thôi hưởng
- Số đối tượng tạm dừng trợ cấp xã hội
- Số kinh phí thực hiện
- Số thực hiện mai táng phí
- Số đối tượng cuối kỳ
2. Thực hiện trợ giúp xã hội khẩn cấp
Số đối tượng, kinh phí thực hiện
3. Thực hiện chính sách đối với người cao tuổi
4. Thực hiện chính sách đối với người khuyết tật
IV. ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá chung
2. Tồn tại hạn chế
3. Kiến nghị, đề xuất

