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               Kính gửi: Phòng Lao động – TBXH các huyện, thành phố, thị xã 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4008/UBND-VX1 

ngày 23/6/2020 và hướng dẫn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công 

văn 1679/SLĐTBXH-LĐVL ngày 21/7/2020, thời gian các huyện, thành phố, thị 

xã đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện triển khai 

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. 

Theo báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã, tính đến ngày 14/8/2020 toàn 

tỉnh có 1.571 đối tượng đã có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh Hà 

Tĩnh nhưng các địa phương rà soát đưa ra khỏi danh sách chi trả. Trong đó: Đối 

tượng tự nguyện không nhận chế độ: 20 người; chết trước ngày chi trả: 143 

người; hưởng trùng chế độ người có công với cách mạng: 235 người; hưởng 

trùng chế độ bảo trợ xã hội: 265 người; hưởng trùng chế độ khác: 2 người; chấp 

hành án phạt tù: 24 người, đi nghĩa vụ công an, quân sự: 20 người; cắt chuyển 

chế độ/chuyển hộ khẩu: 747 người; các lý do khác: 04 người. 

Tổng số đối tượng đã có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh 

nhưng các địa phương chưa thực hiện chi trả: 1.003 người. Trong đó: Đối tượng 

đang đi xuất khẩu lao động: 326 người; không có mặt trên địa bàn: 428 người; 

đang rà soát, xác minh thêm thông tin: 177 người; các lý do khác: 72 người. 

Để xác định chính xác lần cuối trước khi tham mưu, đề xuất UBND tỉnh 

phương án xử lý; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động 

– Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, rà soát và chịu 

trách nhiệm trước UBND cấp huyện và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về 

danh sách đối tượng không thuộc diện chi trả và danh sách đối tượng thuộc diện 

chi trả (có biểu tổng hợp gửi kèm theo). Biểu tổng hợp và danh sách các đối 

tượng gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong ngày 17/8/2020./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ Lao động – TBXH (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Tài chính; 

- UBND huyện, TP, TX; 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

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