
 

    Kính gửi:  

      - Bưu điện huyện Đăk Hà; 

      - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn1.  

 

  Căn cứ 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 (Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP); Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 24 

tháng 6 năm 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 tháng 12 năm 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); 

Căn cứ Văn bản số 2335/SLĐTBXH-TGXHGN, ngày 27/10/2022 của Sở Lao 

động thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về việc phối hợp giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định 

20/2021/NĐ-CP. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Bưu điện huyện Đăk Hà, Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội và UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện thu hồi 

số tiền đã chi truy lĩnh cho các đối tượng BTXH theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và 

Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND, như sau: 

1. Đối với Bưu điện huyện Đăk Hà 

- Căn cứ danh sách truy thu do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện 

cung cấp, chỉ đạo bưu điện các xã, thị trấn phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

trong triển khai thu hồi khoản kinh phí đã thực hiện chi truy lĩnh đối với một số đối 

tượng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP tại từng xã, thị trấn. Đồng thời 

có báo cáo tình hình thực hiện và kết quả phối hợp thu hồi gửi Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội theo định kỳ hàng tháng. 

                                                 
1 Đăk Hring, Đăk Long, Đăk Mar, Đăk Ui, Đăk Ngọk, Đăk La, Ngọk Réo và thị trấn Đăk Hà. 
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Số:           /UBND-VX        Đăk Hà, ngày      tháng 11 năm 2022. 

V/v thu hồi số tiền đã thực hiện truy lĩnh  

cho các đối tượng trợ giúp xã hội tại các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Hà 
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  - Triển khai đến nhân viên bưu điện các xã, thị trấn cập nhật các nội dung quy 

định, đối tượng chính sách theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị quyết 

68/2021/NQ-HĐND để trực tiếp cung cấp thông tin, vận động, giải thích cho các hộ 

gia đình, cá nhân biết việc thực hiện thu hồi số tiền đã chi truy lĩnh đối với đối tượng 

khác2 theo quy định tại Mục đ, Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về 

thủ tục thực hiện (thời gian hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng của đối tượng khác kể từ mốc thời gian Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng). 

  2. Đối với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

 - Phối hợp với Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện thu hồi 

khoản kinh phí thực hiện chi truy lĩnh đối với đối tượng BTXH. Tham mưu ban 

hành quyết định điều chỉnh thời gian hưởng trợ cấp và truy thu trợ cấp xã hội hàng 

tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Mục đ, Khoản 1, Điều 8, 

Nghị định 20/2021/NĐ-CP về thủ tục thực hiện (thời gian hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng của đối tượng khác 

kể từ mốc thời gian Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định trợ cấp xã 

hội hàng tháng). 

  - Cung cấp danh sách số đối tượng và số kinh phí đã thực hiện truy lĩnh cho 

Bưu điện huyện thực hiện thu hồi theo lịch chi trả chính sách trợ giúp xã hội hàng 

tháng hiện hành3. 

  3. Đối với UBND các xã, thị trấn: 

  Triển khai họp các hộ gia đình có các đối tượng đã nhận truy lĩnh trợ cấp Bảo 

trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP và Nghị quyết 68/2021/NQ-HĐND để 

triển khai tuyên truyền, giải thích để các đối tượng biết về quy định thời gian hưởng 

theo Mục đ, Khoản 1, Điều 8, Nghị định 20/2021/NĐ-CP và Nghị quyết 68/2021 để 

thực hiện thu hồi theo quy định; phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc 

thực hiện thu hồi số tiền đã nhận truy lĩnh thực hiện cho đến khi đã thu hồi đủ số 

tiền theo quy định. 

  * Đối với Nhóm đối tượng hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng  

  Phối hợp với Bưu điện huyện, Phòng LĐ-TB&XH huyện trong việc truy thu 

trợ cấp hàng tháng; thông báo cho gia đình và đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng 

tháng biết thời gian, số tiền truy thu trợ cấp hàng tháng như sau: 

+ Đối tượng trẻ em dưới 03 tuổi: 350.000 đồng/đối tượng/tháng. 

+ Đối tượng đơn thân nghèo (cận nghèo) đang nuôi 01 con: 250.000 

đồng/đối tượng/tháng. 

                                                 
2 Đối tượng trẻ em dưới 03 tuổi; đối tượng đơn thân cận nghèo;  đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi có cha hoặc mẹ bị 

khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội ngoài cộng đồng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống 

trung bình. 
3 Sở Lao động - TB&XH có văn bản đề nghị Bưu điện tỉnh phối hợp triển khai, thực hiện. 
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+ Đối tượng đơn thân nghèo (cận nghèo) đang nuôi 02 con: 500.000 

đồng/đối tượng/tháng. 

+ Đối tượng đơn thân nghèo (cận nghèo) đang nuôi 06 con: 1.500.000 

đồng/đối tượng/tháng. 

+ Đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi có cha hoặc mẹ bị khuyết tật đặc biệt nặng 

đang hưởng trợ cấp xã hội ngoài cộng đồng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có 

mức sống trung bình (Nghị quyết 68/2021/NQ-HĐND): 350.000 đồng/đối 

tượng/tháng. 

+ Thời gian thu hồi: Thực hiện từ tháng 11/2022 và các năm tiếp theo. 

* Đối với các đối tượng hết tuổi hưởng (trẻ em dưới 3 tuổi): Triển khai, 

đôn đốc thu hồi số tiền đã chi truy lĩnh theo quy định. 

   Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị liên quan quan tâm, phối hợp kịp 

thời để triển khai việc thu hồi đảm bảo đúng quy định./. 

Nơi nhận:    
- Như trên (t/h);                                                                   

- LĐ UBND huyện; 

- Lưu: VT, PLĐ. 

 

   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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