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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số: 1819/SLĐTBXH-LĐVL 
V/v báo cáo tình hình chi trả đợt I  

và thanh quyết toán kinh phí, tổng hợp 

kiến nghị đề xuất liên quan đến thực hiện 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

   Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 8 năm 2020 

 

                

               Kính gửi:  

- Phòng Lao động – TBXH huyện, thành phố, thị xã. 

- Trưởng các phòng: Người có công, Bảo trợ xã hội  

Trẻ em – Bình đẳng giới, Kế hoạch – Tài chính. 
 

 

Thực hiện Công văn số 4008/UBND-VX1 ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc đôn đốc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, ngày 21/7/2020 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có 

1679/SLĐTBXH-LĐVL gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về 

việc tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ và chi trả tiền hỗ trợ cho 

các đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, trong đó 

có nội dung giao các địa phương rà soát tình hình chi trả, tổng hợp kiến nghị đề 

xuất và quyết toán kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ đối với 03 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng; đối 

tượng bảo trợ xã hội; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.  

Để hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các 

huyện, thành phố, thị xã; các phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ sau đây. 

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương tham mưu Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo tổng hợp kiến nghị đề xuất và 

quyết toán kinh phí đối với 03 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng; 

đối tượng bảo trợ xã hội; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi về Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội (hiện nay còn nhiều đơn vị chưa hoàn thành, 
trong khi quy định của UBND tỉnh kết thúc trước ngày 15/7/2020). 

2. Phòng Người có công phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và 

Xã hội các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp danh sách các đối tượng người 

người có công với cách mạng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hưởng 

chính sách theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng 

các địa phương đã thực hiện rà soát, lập biên bản xác định đối tượng không thuộc 

diện chi trả hoặc đối tượng chưa thực hiện chi trả theo từng lý do cụ thể. 
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3. Phòng Bảo trợ - Trẻ em – Bình đẳng giới phối hợp với Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp danh sách các đối 

tượng bảo trợ xã hội; nhân khẩu thuộc hộ nghèo; nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo 

đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hưởng chính sách theo Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng các địa phương đã thực hiện 

rà soát, lập biên bản xác định đối tượng không thuộc diện chi trả hoặc đối tượng 

chưa thực hiện chi trả theo từng lý do cụ thể. 

4. Phòng Kế hoạch Tài chính căn cứ báo cáo của UBND các huyện, thành 

phố, thị xã và đề xuất của Phòng Người có công, Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em 

và Bình đẳng giới để phối hợp với bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo thực hiện 

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ báo cáo và xin ý kiến 

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị 

xã; các phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội khẩn trương triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Đ/c Đặng Quốc Vinh - PCT TT UBND tỉnh 

 Trưởng ban chỉ đạo thực hiện NQ 42; 

- Sở Tài chính; 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Lưu VT, LĐVL, BTXH, NCC, KHTC.                                                  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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