
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của 

Chính phủ và Nghị quyết số 68/2021/NQ-

HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum 

 

 Kính gửi: Ban quản lý các thôn. 

 

 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 (Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP);  

Căn cứ Thông tư số: 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 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: 68/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp 

xã hội, đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Nghị quyết số 

68/2021/NQ-HĐND); 

Thực hiện Công văn số: 308/UBND-VX ngày 11/02/2022 của UBND 

huyện về việc triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 

của Chính phủ và Nghị quyết số: 68/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. 

UBND xã Đăk Long đề nghị BQL các thôn triển khai một số nội dung sau: 

1. Rà soát, thông báo đến người dân trên địa bàn quản lý biết về các đối 

tượng mới được hưởng chính sách Bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số: 68/2021/NQ-HĐND của Hội 

đồng Nhân dân tỉnh như sau: 

a) Đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP: 

- Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi (sinh năm 1947) đến 80 tuổi thuộc diện hộ 

nghèo, hộ cận nghèo. 

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên (sinh năm 1942) không có lương hưu, trợ 

cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. 

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

tượng: Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; Trẻ em nhiễm HIV/ 

AIDS; Trẻ em khuyết tật nặng, đặc biệt nặng. 

- Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng (vợ) hoặc đã có 

chồng (vợ) nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang 

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

XÃ ĐĂK LONG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /UBND-VX             Đăk Long, ngày     tháng      năm   



nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó 

đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn 

bằng thứ nhất1. 

b) Đối tượng hưởng chính sách theo Nghị quyết 68 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh: 

- Người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học; 

- Trẻ em dưới 16 tuổi2 có cha hoặc mẹ bị khuyết tật đặc biệt nặng, hoặc 

trẻ em có cha và mẹ bị khuyết tật nặng đang hưởng trợ cấp xã hội ngoài cộng 

đồng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình. 

- Người nhiễm HIV/AIDS (bao gồm trẻ em bị nhiễm HIV) không thuộc 

diện hộ nghèo nhưng 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. Ủy ban nhân dân xã Đăk Long đề nghị BQL các thôn: 

- Tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn biết về chính sách pháp luật về 

các đối tượng mới được hưởng chính sách Bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND. 

- Rà soát và thông báo cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp nêu 

trên lên UBND xã Đăk Long (gặp công chức Văn hóa-Xã hội) để được hướng 

dẫn xác lập hồ sơ đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng 

chế độ chính sách. 

Ghi chú: Khi đi mang theo toàn bộ giấy tờ cá nhân gồm: Sổ hộ khẩu; 

CMND/CCCD; 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 đối với trường hợp bị 

nhiễm HIV; Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo. 

UBND xã Đăk Long đề nghị Ban quản lý các thôn phối hợp, triển khai 

thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Công  chức VH-TT (t/báo); 

- Công chức xã (tuyên truyền); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Nguyễn Thị Bình 

 

 

 

 

 

                                                
1 Gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con nhỏ. 
2 Không thuộc đối tượng trẻ mồ côi, trẻ nhiễm HIV/AIDS, trẻ khuyết tật. 
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