
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /UBND-LĐTBXHDT 

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện  

Nghị định 20/2021/NĐ-CP 

Hữu Lũng, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện 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 (sau đây gọi 

tắt là Nghị định số 20/2021/NĐ-CP); Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH, 

ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ; 

Thực hiện Công văn số 798/UBND-KGVX ngày 17/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ; Công văn số 1011/LĐTBXH-BTXHTE ngày 30/6/2021 của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị 

định 20/2021/NĐ-CP; 

Để kịp thời triển khai các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội theo đúng thời gian từ ngày 01/7/2021 theo quy định tại Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP, UBND huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

I. ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP XÃ HỘI, HỖ TRỢ KINH PHÍ 

NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG HÀNG THÁNG (Điều 5 Thông tư 

02/2021/TT-BLĐTBXH). 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát và lâp̣ danh sách đối tươṇg 

đang hưởng trơ ̣cấp xa ̃hôị, kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng trên 

địa bàn và có văn bản gửi Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

huyện đối với các đối tượng: 

- Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; 

- Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung học 

chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; 

- Người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; 

- Người đơn thân nghèo đang nuôi con; 

- Người cao tuổi; 

- Người khuyết tật; 
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- Đối tượng chăm sóc nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Nhóm đối tượng nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài cộng đồng. 

- Gia đình tự chăm sóc, nuôi dưỡng NKT đặc biệt nặng. 

(Theo các mẫu biểu kèm theo) 

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện, thẩm điṇh, 

trình Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân huyêṇ ban hành Quyết định chi trả trợ cấp xã 

hội theo mức quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2021 cho 

từng xã, thị trấn kèm theo các danh sách nhóm đối tượng điều chỉnh.  

(Theo các mẫu biểu kèm theo) 

II. THỰC HIỆN TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THEO 

NGHỊ ĐỊNH 20/2021/NĐ-CP 

1. Rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp xã 

hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP, gồm: 

- Người đơn thân nghèo đang nuôi con (hộ cận nghèo); 

- Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo 

không thuộc diện quy định tại khoản a, Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP đang 

sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc 

biệt khó khăn (không hưởng lương hưu hoặc các loại trợ cấp hàng tháng khác); 

- Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối 

tượng quy định tại các khoản 1,3,6, Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP; 

- Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập 

ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 

hội, trợ cấp xã hội hàng tháng. 

2. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các đối tượng, gia đình đối tượng lập 

hồ sơ để giải quyết trợ cấp xã hội.  

3. Thực hiện trợ giúp khẩn cấp, trợ giúp đột xuất khác. 

III. HỒ SƠ THỦ TỤC THỰC HIỆN 

1. Hồ sơ thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

1.1. Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm: 

- Tờ khai của đối tượng theo Mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo 

Nghị định số 20/NĐ-CP, ngày 15/3/2021. 

1.2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng bao 

gồm: 

a) Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng theo Mẫu số 2a 

ban hành kèm theo Nghị định số 20/NĐ-CP; 
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b) Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội theo Mẫu 

số 2b ban hành kèm theo Nghị định số 20/NĐ-CP; 

c) Tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trong trường 

hợp đối tượng không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Mẫu số 03 ban hành 

kèm theo Nghị định số 20/NĐ-CP. 

2. Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn: 

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 20/NĐ-CP. 

3. Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn:  

- Theo Quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 20/NĐ-CP. 

4. Các thủ tục tiếp nhận chăm sóc, tạm dừng, chế độ chăm sóc, nuôi 

dưỡng, thẩm quyền tiếp nhận…. Đối tượng bảo trợ xã hội được chăm sóc, nuôi 

dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội:  

- Theo Quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 

29, Điều 30 Nghị định số 20/NĐ-CP.  

5.  Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng (Điều 11 Nghị định số 20/NĐ-

CP) bao gồm: 

a) Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng của cơ quan, tổ chức, hộ gia 

đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng theo Mẫu số 04 ban 

hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản sao giấy chứng tử của đối tượng; 

b) Bản sao quyết định hoặc danh sách thôi hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, 

trợ cấp khác của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 11. 

6. Hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu từ nguồn ngân sách nhà 

nước:  

 - Theo Quy định tại Điều 12 Nghị định số 20/NĐ-CP. 

7.  Thủ tục, hồ sơ thôi hưởng, tạm dừng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 8 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP:  

  - Theo Quy định tại Điều 2 Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 

24/6/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

8. Chế độ đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp quy định tại khoản 2 

Điều 18 và khoản 2 Điều 19 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP:  

 - Theo Quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 

24/6/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

9. Các nội dung hỗ trợ, hồ sơ thủ tục khác: 
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- Theo Quy định cụ thể tại Nghị định số 20/NĐ-CP. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ 

1. Kinh phí trợ giúp xã hội cho các đối tượng được bố trí trong dự toán chi 

đảm bảo xã hội theo phân cấp Ngân sách của địa phương. Đối với nguồn kinh 

phí tăng thêm năm 2021 do thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP, sau khi sử 

dụng dự toán được giao (bao gồm dự toán được chuyển sang năm sau tiếp tục sử 

dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước) và nguồn cải cách tiền 

lương còn dư để thực hiện chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP 

mà còn thiếu đề nghị Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc lập dự 

toán nhu cầu kinh phí thực hiện gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng 

hợp nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp xã hội cho các đối 

tượng theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp trình 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Tiếp tục sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 

102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ 

trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn để chi trả thay phần 

ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các chính sách an sinh xã hội thuộc lĩnh vực đảm 

bảo xã hội (bao gồm nguồn đã được UBND tỉnh giao tại dự toán đầu năm và 

nguồn năm trước còn dư chuyển sang) theo hướng dẫn tại điểm h, khoản 2, mục 

III Công văn số 110/STC-QLNS ngày 18/01/2021 của Sở Tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

- Hướng dẫn 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. Ủy ban nhân dân 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 với đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng và đối tượng đang chăm sóc, 

nuôi dưỡng trong các Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập gửi về Phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc thẩm định trình UBND huyện ban hành 

Quyết định điều chỉnh (theo Mục I Công văn này).  
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- 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 (theo Mục II Công văn này).  

(Có các mẫu biểu đính kèm) 

UBND huyện yêu cầu Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

huyện; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Các biểu mẫu của 

các xã, thị trấn gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội 

– Dân tộc huyện) trước ngày 07/7/2021./.  

 
Nơi nhận:       
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở LĐTB&XH; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                                                            

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

           

           Trần Quốc Phong 
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