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 Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

Trong những năm qua việc thực hiện chính sách An sinh xã hội trên địa bàn 

huyện đã được UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai thực hiện cơ bản kịp thời 

theo chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội, trên cơ sở đó đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành mục tiêu xây 

dựng nông thôn mới và chuyển trọng tâm sang xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn huyện. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện tại một số đơn vị vẫn còn để xảy ra một số hạn 

chế như: Việc xác định đối tượng thụ hưởng chính sách BTXH chưa đảm bảo tính 

chính xác. Công tác hướng dẫn xét duyệt hồ sơ ở một số xã còn để xảy ra sai sót, 

chưa đảm bảo đúng thời gian quy định. Danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các 

đối tượng (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình…) do ngân sách 

Nhà nước hỗ trợ đóng BHTY còn để xảy ra sai sót thông tin dẫn đến phải thực hiện 

cấp lại nhiều lần, việc theo dõi thực hiện giảm đối tượng hưởng BHYT do từ trần, 

chuyển đi khỏi nơi cư trú còn báo giảm chậm, chưa kịp thời. Những tồn tại, hạn chế 

nêu trên đã được phòng Lao động - Thương binh & Xã hội nhiều lần đôn đốc, 

nhưng sự chuyển biến chưa tích cực vẫn còn tình trạng chậm, phải nhiều lần tiếp tục 

đôn đốc.  

Để thực hiện tốt các chính sách An sinh xã hội trong thời gian tới và sớm 

khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên. UBND huyện đề nghị UBND xã, thị trấn 

tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy cần quan tâm phối hợp, tăng cường chỉ đạo, thực 

hiện nâng cao chức năng quản lý Nhà nước và triển khai thực hiện những nội dung 

sau: 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và thực hiện các chế độ. 

- Tiếp tục làm tốt việc công khai, tuyên truyền, phổ biến về chế độ, chính 

sách, đối tượng được thụ hưởng ưu đãi, quy trình, thủ tục hồ sơ và công tác quản lý 

các diện đối tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác 

phù hợp với thực tế tại địa phương.  

- Thường xuyên chủ động và tăng cường hơn nữa công tác tự kiểm tra, rà 

soát, kịp thời phát hiện việc trùng hưởng chế độ hoặc báo giảm chậm đối tượng, 

chịu trách nhiệm thu hồi, hoàn trả ngân sách (nếu có) khi phát hiện sai chế độ, trùng 

hưởng hoặc đối tượng từ trần đã hưởng quá số tháng quy định. 

- Giải quyết kịp thời, chính xác những kiến nghị chính đáng của đối tượng 

ngay từ khi mới phát sinh, không để dây dưa kéo dài. Tuyệt đối tránh tình trạng nể 

nang, né tránh và đùn đẩy trách nhiệm lên trên đối với những trường hợp còn vướng 

mắc không đủ điều kiện hồ sơ hoặc không đủ điều kiện theo quy định nhưng cố tình 

lợi dụng chính sách làm phức tạp vấn đề. 



- Nâng cao chất lượng công tác thiết lập, xét duyệt hồ sơ đối tượng BTXH. 

Hồ sơ thiết lập và xét duyệt phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình, đúng 

thời gian và báo cáo kịp thời để giải quyết chế độ, chính sách. Tuyệt đối tránh tình 

trạng nể nang hoặc lợi dụng chính sách dẫn đến khiếu nại, thắc mắc sau khi giải 

quyết chế độ. 

2. Công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ và thực hiện các chính sách An 

sinh xã hội. 

2.1. Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối tượng hưởng Bảo trợ xã hội: 

- Chỉ đạo Công chức Văn hóa - Xã hội làm công tác Lao động - Thương 
binh và Xã hội xã, thị trấn thường xuyên rà soát, tổng hợp, lập danh sách những 
đối tượng không đủ điều kiện, cần xác định lại mức độ khuyết tật, báo cáo với 
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và tham mưu tổ chức họp Hội đồng xác 
định lại những người không đủ điều kiện để đưa ra khỏi danh sách hưởng trợ cấp 
xã hội hàng tháng để đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng theo quy định. 

- Rà soát kỹ các diện đối tượng được hưởng trợ giúp xã hội tại cộng đồng. 

Hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiện lập hồ sơ; đảm bảo đúng quy trình, thời gian 

theo quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Định kỳ hằng năm ít nhất một lần rà 

soát và xác định lại các đối tượng người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội. 

- Chủ động thông báo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, kiểm tra thực tế đối tượng 

đồng thời thành lập Hội đồng xác định dạng tật và mức độ khuyết tật, tổ chức xét 

duyệt các diện đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội theo Nghị định 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ đảm bảo công khai, dân chủ, đúng 

quy trình các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

- Tổng hợp báo cáo về UBND huyện (qua phòng Lao động- TBXH) chậm 

nhất trước ngày 15 hàng tháng. Riêng hồ sơ Người cao tuổi sinh năm 1943 (có 

tháng sinh) trước ngày 25/02/2023. 

- Thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn Hội đồng xác định dạng tật và 

mức độ khuyết tật khi có sự thay đổi. 

2.2. Chính sách hỗ trợ tiền điện cho Hộ nghèo và Hộ có đối tượng đang 

hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội: 

Tiếp tục thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội 

tiền điện sinh hoạt hàng tháng, theo quy định của Luật Điện lực. Mức hỗ trợ tương 

đương tiền điện sử dụng 50 KWH, tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 

hiện hành. Khi cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện sinh 

hoạt bậc 1 (tăng hoặc giảm), mức tiền hỗ trợ sẽ được điều chỉnh tăng hoặc giảm 

theo giá mới. Kinh phí chi hỗ trợ tiền điện cho các đối tượng chính sách được chi 

bằng tiền mặt theo từng quý.  

2.3. Công tác báo giảm trợ cấp, Thẻ khám chữa bệnh và giải quyết chế độ 

hỗ trợ tiền mai táng chôn cất: 

- Theo dõi, thực hiện tốt công tác cắt, giảm kịp thời, chính xác đối với những 

đối tượng từ trần, đi khỏi nơi cư trú, hết tuổi hưởng trợ cấp hoặc từ 3 tháng trở lên 

mà không lĩnh trợ cấp theo quy định....điều chỉnh kịp thời mức trợ cấp đối với các 

đối tượng chuyển đổi độ tuổi hoặc thay đổi điều kiện hưởng; thủ tục mua, cấp Thẻ 

bảo hiểm y tế cho các đối tượng đủ điều kiện. Tránh tình trạng để trùng, sót, giải 

quyết hồ sơ chậm gây thắc mắc khiếu kiện trong nhân dân. 

- Phải tiếp tục chủ động và tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thân nhân 

của các diện đối tượng khẩn trương thiết lập hồ sơ để giải quyết chế độ hỗ trợ tiền 



mai táng chôn cất ngay sau khi có người thân từ trần hoặc đối tượng hết thời điểm 

quy định được hưởng trợ cấp. Đồng thời báo giảm chế độ Bảo hiểm y tế (nếu có). 

Nếu tiếp tục sảy ra tình trạng báo giảm chậm không đồng thời chế độ Bảo hiểm y 

tế, cán bộ LĐTBXH chịu trách nhiệm bồi hoàn số kinh phí chi mua Thẻ khám chữa 

bệnh do đã báo giảm chậm. 

 - Những trường hợp thuộc là hộ nghèo, hộ cận nghèo của năm trước được 

hưởng trợ cấp hàng tháng diện Bảo trợ xã hội tại cộng đồng, nhưng sau khi bình xét 

không còn thuộc diện hộ nghèo; hộ cận nghèo hoặc trẻ em mồ côi đã hết tuổi 

hưởng, trẻ em mồ côi quá 16 tuổi không còn đi học…phải chủ động báo giảm cả trợ 

cấp hàng tháng và Thẻ khám chữa bệnh. 

2.4. Công tác mua Thẻ khám chữa bệnh: 

Sau khi được cấp thẩm quyền ban hành quyết định hoặc danh sách được 

duyệt (hộ nghèo, hộ cận nghèo) về việc mua Thẻ khám chữa bệnh, cần khẩn trương 

thiết lập, nộp thủ tục báo tăng mua Thẻ khám chữa bệnh cho đối tượng. 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm phối hợp lãnh đạo, chỉ 

đạo để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với việc thực hiện 

chính sách An sinh xã hội thuộc địa bàn quản lý./.  
 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn 

- Cổng TTĐT huyện 

- Lưu: VP, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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