
UBND THANH PHO HA NØI 
SaLAo BONG - 

THU'NG BINH VA xA HO! 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p  — Tn' do — Hnh phüc 

S:  372  /SLDTBXH-BTXH 
V/v trin khai thirc hin Nghj djnh 
20/2021/ND-CP ngây 15/3/2021 

cüa ChInh phü 

Ha Nói, ngày41  tháng  6  nám 2021 

KInh giri: Uy ban nhân dan các qun, huyn, thj xã 

Thirc hin Nghj djnh s 20/20211ND-CP ngày 15/3/202 1 cüa Chinh phü 
ye quy dnh chinh sách trV giüp xã hi dôi vi dôi tixçmg bào trq xã hi; Cong 
van so 245/BTXH-CSBTXH ngày 25/5/202 1 cüa Cic Bào trçY xã hi ye vic 
triên khai thirc hin Nghj djnh so 20/2021/ND-CP ngày 15/3/2021; Cong van so 
895/UBND-KGVX ngày 30/3/2021 cüa UBND thành phô Ha Ni ye vic thirc 
hin Nghj djnh so 20/2021/ND-CP ngày 15/3/202 1 cüa ChInh phü; 

D kjp thi trin khai thirc hin các ch d chInh sách trçY giüp xã hi theo 
quy djnh tti Nghj djnh so 20/2021/ND-CP, S Lao dng — Thucng binh và Xà 
hi dê nghj UBND các qun, huyn, thj xã chi dao  Phông Lao dng — Thuo'ng 
binh va Xâ hi; Phông Tài chInh; UBND các xà, phung, thi trân và các dan vj 
lien quan triên khai thirc hin rnt so ni dung sau: 

1. Tuyên truyn, phfi biên các ch d chInh sách trq giüp xa hi dôi vói 
dôi tung báo trG xâ hi theo quy djnh tii Nghj djnh so 20/2021/ND-CP dê 
Nhân dan và can bt hiêu rO và triên khai thrc hin dung, dü, kjp thi, cong khai, 
rninh bach. 

2. Nhfi'ng dim mó'i cn lu'u 5' khi thiuc hin Nghj djnh s 20/2021/NB-
CP cüa ChInh phü 

a) Vt nuc chuân trçi' giáp xã I,3i 

Mirc chun trçY giüp xã hi tü ngày 0 1/7/2021 là 360.000 dông/tháng. 

b) V di tu'png: Co 03 nhóm di tu'ing báo 1r9xã I,5i mó'i quy djnh 

- Di tu'clng tai  khoân 4, Diu 5: Ngtthi thuc din h cn nghèo chua có 
chông hoc chua có vg; dã có chông hoc có vg nhung dã chét hotc mat tIch 
theo quy djnh ci'ia pháp lut và dang nuôi con drnri 16 tuôi hotc dang nuôi con 
t1r 16 den 22 tuôi và ngu'i con do dang h9c van hóa, h9c nghê, trung hc 
chuyên nghip, cao dang, dai  h9c van bang thu nhât quy djnh ti khoàn 2 Diêu 5 
(gQi chung là ngzthi don than nghèo dang nuôi con). 

- Di tu'cYng ti dirn b, khoãn 5, Diu 5: Ngui cao tuôi tiir dü 75 tuôi dn 
80 tuôi thuc din h nghèo, h cn nghèo (khong thuc dói tu'çrng tgi diem a, 
khoán 5, Diéu 5) dang song ti dja bàn các xã, thôn vüng dông bào dan tc thiêu 
so và mien nüi däc bit khó khãn. 



2 

- Dôi tuçlng tai  khoàn 7, Diu 5: Tré em duth 3 tuM thuc din h nghèo, 
h cn nghèo (khóng thuc dôi tucIng quy dinh tai các khothn 1,3 và 6, Diêu 5) 
dang song ti dja bàn các xã, thôn vüng dOng bào dan tc thiêu so và mien nüi 
däc bit kho khan. 

Luu : Theo Quyt djnh s 861/QD-TTg ngày 04/6/2021 cüa Thu trnng 
ChInh phü Phê duyt danh sách các xä khu virc III, khu vc II, khu v1rc I thuc 
ving dông bào dan tc thiêu so và mien nüi giai doan 2021-2025, thành phô 
Ha Ni khOng có xã vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi dc bit khó 
khän. 

c) Hês6 

- fMi tuçmg ngi.thi dan than nghèo nuôi con: H s 1,0 di vol mi con 
dang nuôi. 

- Nguè'i cao tui tir dü 75 tui dn 80 tuM thuc din h nghèo, h cn 
nghèo clang sOng ti dja bàn các xâ, thôn vüng dông bào dan tc thiêu sO va 
mien nüi däc bit khó khän: H so 1,0. 

- DM tuçlng tai khoàn 7, Diu 5: Tré em duôi 3 tui thuc din h nghèo, 
h cn nghèo clang sOng ti dja bàn các xà, thôn vüng dông bào dan tc thiêu sO 
và mien nüi däc biêt khó khän: H so 1,5. 

- Di tuclng dim d, khoàn 2, Diu 20: H gia dInh, cá nhân nhn chãm 
soc nuôi du0ng ngui khuyêt tt dc bit nng duçic ho trçi kinh phi chàm soc 
dOi vi tru'mg hçip nhn chãm sóc, nuOi duO'ng mi mt tré em khuyêt tt dc 
bit nng: H so 2,5. 

d) T/zôi dkni hu'ö'ng trçr cip xã 1,3i hang tliáng, ho tr.r kin/i phI chãm 
soc nuôi dwông hang tháng 

- Trung hçip hu&ng trçl cp xã hi hang tháng: 

+ Ngui cao tui t1r dü 75 tu&i dn 80 tui thuc din h nghèo, hcn 
nghèo clang sOng tai dja bàn các xä, thôn vüng dOng bào dan tc thiêu sO và 
mien nüi dc bit khó khän huO'ng ttir thai diem diii 75 tuôi. 

+ Nguñ tr diii 80 tui trô len không có luo'ng him, trq cap bào hiêm xa 
hi hang tháng, trçi cap xà hi hang tháng huing tir thi diem dü 80 tuOi. 

+ Ngu?ii khuyêt tt huO'ng tü' tháng duçrc cip giy xác nhn mile di 
khuyêt tt. 

+ Các di tuçmg bào trg xã hi khác hithng tr? cp k tr tháng UBND cp 
huyn k quyet djnh trç cap xã hi hang tháng. 

- Trting hçip diu chinh muc trçl cp xã hi hang tháng: kê tir tháng dOi 
tuqng diii diu kiin diêu chinh. 

- Tru'ing hçp thOi hiRing trq cp xä hi hang tháng, thOi hiRing ho trg 
kinh phi chäm sóc, nuOi duO'ng hang tháng: k tir tháng ngay sau tháng dôi 
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tuong dang hithng tro cp xã hii cht hotc không dü diu kin hu'ông trçl cap xã 
hi. 

d) Cup the bão hiêmy El 

- DM tuçng báo trç xã hi dang hithng trçY cp xâ hi hang tháng dugc cap 
the bão hiêm y tê theo quy djnh cüa pháp 1ut ye bào hiêm y tê. Lu'u : Con cüa 
nguii don than không huâng báo hiêm y tê din dôi tu'gng bâo trçY xã hi 
(hzthng theo din báo hiêm y té h5 nghèo, ho can nghèo). 

- Ngi.thi khuyt tt nng, ngui khuy& tt dc bit ntng không hithng trq 
cap xã hi hang tháng dugc cap the theo quy djnh tai  khoán 8, Diu 3, Nghj djnh 
so 146/2018/ND-CP ngày 17/10/20 18 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và htthng 
dan bin pháp thi hành mt so diêu cüa Lut báo hiêm y tê. 

- Ngui tir dü 80 tui tth len hithng tut báo him xA hi hotc chInh sách 
khác duçic cap the theo quy djnh ti khoân 17, Diêu 3, Nghj djnh so 
146/2018/NED-CP ngày 17/10/20 18 nêu trên. 

Quy trInh cp the thirc hin theo Thông tt1 s 30/2019/TT-NLDTBXH 
ngày 26/12/2019 cüa Bô Lao dng — Thu'ang binh và Xã hi hithng dn 1p  danh 
sách dôi tuçYng tharn gia bâo hiêm ytê do B Lao dng — Thuong binh và Xã hi 
quãn l. 

e) Tr9 giáp xti I,5i khân cip 

- Các mirc trg gi1ip xã hi khn cp duçic quy djnh c11 th tr Diu 12 den 
Diêu 17 cüaNghj djnh so 20/2021/ND-CP. 

- H gia dInh có ngui ch&, mt tIch do thiên tai, hôa homn, djch bnh; 
tai nin giao thông, tai nn lao dng nghiêm tr9ng hoc các 1 do bat khá kháng 
khác duqc xem xét h trçl chi phi mai tang vOi müc tôi thiêu bang 50 lan müc 
chuân trQ giüp xã hi. 

g) Khoãn 2, Dicu 6 quy djnh 

Tnthng hçp di tuçlng thuc din huâng các miirc theo các h so khác 
nhau quy dnh tai  khoàn 1 Diêu 6 hoc ti các van ban khác nhau thI chi thrçrc 
hu'&ng mt mü'c cao nhât. Riêng nguôi don than nghèo dang nuôi con là dôi 
tuong quy dinh tai cac khoan 5,6 va 8 Diêu 5 cua Nghi dinh thi duoc huong ca 
chê d dôi vii dôi tuqng quy djnh ti khoân 4 Diêu 5 và chê d dôi vth dôi 
tuçng quy djnh ti các khoân 5,6 và 8 Diêu 5 cüa Nghj djnh. Do d, kê ti'i ngây 
01/7/2021, chi xét trçi cap diên báo tn xa hi dôi vci dôi tuçlng chua hu&ng bat 
cir loai tra cap, ho tr? hang tháng nào. Riêng dôi vth ngui khuyêt tt thI thirc 
hin theo quy dnh ti Diêu 51, Lut Ngui khuyêt tat. 

Ii) Vl các ni dung khác 

Ds ngh UBND các qun, huyên, thj x chi dto thirc hin theo dung các 
quy djnh tui Ngh djnh so 20/2021/ND-CP. 

Hin tti, S Lao dng — Thuong binh và Xâ hi dang tharn rnuu UBND 
Thành ph trInh Hi dng nhân dan Thành phô ban hành mi1c chuân trg giup xâ 
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hi phü hçip vi tInh hInh kinh t xà hi và khà nàng ngân sách cüa Thành ph& 
Sau khi HOi  dông nhân dan Thành phô ban hânh mirc chuân trçi giüp xã hi, Sâ 
Lao dng — Thuong binh và Xä hi s có vAn ban triên khai den các qun, 
huyn, thj xA. 

Trong qua trInh thirc hin nu có gI vithng mac, d nghj phãn anh vSâ 
Lao dng -Thucing binh và XA hi (phông Báo trci xã h5i) dê huécng dan, thông 
nhât triên khai, thirc hin./. &{1l/ 

Noi nhin: 
- Nhix trên; 
- Die Giám dc Sâ; 
- Li.ru: VT, BTXH. 

KT. GIAM DOC 

 

Hoãng Thinh Thai 
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