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       UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH 

        VÀ XÃ HỘI 

       Số:37/SLĐTBXH- BTXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Quảng Trị, ngày  07 tháng 01  năm 2020    

  V/v đề nghị chỉ đạo, tăng cường thực hiện  

      chính sách trợ giúp xã hội năm 2020 

 

 

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

                        

      Để triển khai thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội (khi đủ điều kiện) 

trên địa bàn đều được hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của Nhà 

nước, Sở Lao động - TB&XH đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý và kiểm tra việc thực hiện các chính 

sách trợ giúp xã hội trên địa bàn như sau: 

          1. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nội 

dung sau: 

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về lĩnh vực công tác bảo trợ xã hội như: Luật Người khuyết tật; 

Luật Người cao tuổi; Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của 

Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 

hội; -CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ về quy đ

; 

các  chương trình, kế hoạch về lĩnh vực bảo trợ xã hội của tỉnh và của huyện, 

thị xã, thành phố đã ban hành.  

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công 

chức phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội các xã, phường, thị 

trấn nhằm nâng cao năng lực công tác để thực hiện tốt các chế độ, chính sách 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội.   

- Ban hành Kế hoạch về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách 

trợ giúp xã hội trên địa bàn năm 2020, đảm bảo tất cả các xã, phường, thị trấn 

đều được kiểm tra, giám sát về lĩnh vực công tác bảo trợ xã hội (02 lần/năm). 

Thông qua việc kiểm tra, giám sát để phát hiện những sai sót, vướng mắc trong 

quá trình tổ chức thực hiện, từ đó có biện pháp khắc phục và xử lý kịp thời. 

- Đẩy mạnh việc tổ chức đối thoại với Nhân dân và đối tượng bảo trợ xã 

hội trong thực hiện các chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội trên địa bàn. 

- Sử dụng phần mềm và hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội (MIS 

POSASoft) để đảm bảo tính đồng bộ chung trên địa bàn huyện/tỉnh và cả nước 

(hệ thống phần mềm này do Bộ Lao động- TB&XH đã cung cấp và tổ chức tập 

huấn về cách sử dụng cho Phòng Lao động- TB&XH các huyện, thị xã, thành 

phố). Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chính sách, phê 

duyệt đối tượng, chi trả trợ cấp, trợ giúp xã hội. 
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2. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện một số nội dung 

sau: 

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về lĩnh vực công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn.  

- Kiện toàn kịp thời Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã; Hội 

đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã (khi có thay đổi về nhân sự) để thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ theo quy định.  

- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy 

định của Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi và các chính sách trợ giúp 

xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn đúng chức năng, nhiệm vụ 

và thẩm quyền theo quy định. 

- Hướng dẫn công chức phụ trách công tác Lao động - TB&XH xã, 

phường, thị trấn thường xuyên thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi biến 

động sự tăng, giảm đối tượng bảo trợ xã hội; tham mưu việc xét duyệt hồ sơ 

hưởng trợ giúp xã hội, đảm bảo việc giải quyết hồ sơ đối tượng hưởng trợ giúp 

xã hội một cách kịp thời về thời gian và đúng đối tượng theo quy định.  

- Tổ chức đối thoại với Nhân dân và đối tượng bảo trợ xã hội trong thực 

hiện các chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội trên địa bàn. 
 

Sở Lao động - TB&XH đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện công tác 

bảo trợ xã hội định kỳ 6 tháng, năm theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng Lao động- TB&XH các huyện, tx, tp; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, BTXH./. 

KT.GIÁM ĐỐC 
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