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                       Kính gửi:  UBND các huyện, thành phố, thị xã 
 

 

Để kịp thời trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ 

trợ 03 nhóm đối tượng: (1) Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi hàng tháng; (2) Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng; (3) Nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được UBND tỉnh chỉ đạo 

triển khai rà soát theo Công văn số 2478/UBND-VX1 ngày 17/4/2020; Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND huyện, thành phố, thị xã chuyển 

kết quả rà soát, thẩm định vào hệ thống biểu mẫu theo Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:  

1. Đối với đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp 

hàng tháng, lập danh sách theo biểu mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên: Lập 

danh sách theo biểu mẫu số 07, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-

TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và biểu mẫu số 7a ban hành kèm 

theo Công văn này. 

3. Đối với đối tượng là nhân khẩu thuộc hộ nghèo: Lập danh sách theo biểu 

mẫu số 08 ban hành kem theo Công văn này, được bổ sung trên biểu mẫu số 08 

ban hành theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ 03 cột dữ liệu: (1) ngày tháng năm sinh, (2) quan hệ với chủ hộ; (3) 

địa chỉ thôn/xóm/khối phố. 

4. Đối với đối tượng là nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo: Lập danh sách theo 

biểu mẫu số 09 ban hành kem theo Công văn này, được bổ sung trên biểu mẫu 

số 09 ban hành theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ 03 cột dữ liệu: (1) ngày tháng năm sinh, (2) quan hệ với chủ 

hộ; (3) địa chỉ thôn/xóm/khối phố). 

5. Báo cáo tổng hợp đề xuất đối tượng là nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo biểu mẫu số 10 ban hành theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 



Do yêu cầu khẩn trương, cấp bách của việc thực hiện chính sách theo tinh 

thần chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã 

gửi văn bản đề nghị và danh sách 03 nhóm đối tượng nêu trên về Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và cấp 

kinh phí tổ chức thực hiện chi trả cho các địa phương./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

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

Trưởng ban Chỉ đạo thực nghiện NQ số 42/NQ-CP; 

-  Giám đốc Sở, các PGĐ Sở; 

- Phòng LĐTBXH huyện, TP, TX; 

- Lưu VT, LĐVL.                                                             

 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
Nguyễn Trí Lạc 
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