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Số: 326 /SLĐTBXH-BTXH-TE-BĐG
V/v khẩn trương hoàn thiện cập nhật dữ
liệu, đưa vào khai thác, sử dụng phần
mềm bảo trợ xã hội, giảm nghèo, trẻ em

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 02 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông
tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/7/2019 quy định về xây dựng, quản lý,
cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo; chỉ
đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 29/11/2018
về thực hiện Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng
công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và
định hướng phát triển đến năm 2030”. Để bảo đảm đồng bộ, thống nhất trên hệ
thống phần mềm của toàn quốc khi đưa vào khai thác, sử dụng, quản lý chính
sách giảm nghèo, chính sách trợ giúp xã hội, quản lý công tác trẻ em, Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ
đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn
khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
1. Cập nhật đầy đủ dữ liệu đến thời điểm hiện tại đối với danh sách hộ
nghèo, hộ cận nghèo, dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, dữ liệu trẻ em vào phần
mềm quản lý giảm nghèo, bảo trợ xã hội, phần mềm trẻ em để quản lý, khai thác,
sử dụng đảm bảo hiệu quả, chính xác, khoa học.
2. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu gồm: Quyết định phê duyệt và danh sách hộ
nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020; Tổng hợp và danh sách chi trả đối tượng
bảo trợ xã hội tháng 3 năm 2021 (có bản danh sách ký nhận của đối tượng);
Danh sách trẻ em và các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào
hoàn cảnh đặc biệt đang quản lý tại địa phương (có xác nhận của lãnh đạo UBND
cấp xã). Bố trí lãnh đạo và cán bộ phụ trách của Phòng Lao động – Thương binh
và Xã hội làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tiến hành kiểm
tra, nghiêm thu. Dự kiến thời gian: Từ ngày 23-31/3/2021 (Sở sẽ có thông báo
lịch cụ thể kèm theo).
Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, thực hiện
đảm bảo các nội dung nêu trên./.
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