
BỘ LAO ĐỘNG -  THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VÀ XÃ HỘI - Bộ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24 /2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH•

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối 
tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 

năm 2010 của Chính phũ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng

bảo trợ xã hội

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ- CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của 
Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt 
là Nghị định số 67/2007/NĐ-CP) và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngay 27 
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ 
giúp các đôi tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 13/2010/NĐ- 
CP);

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội -  Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 
13/2010/NĐ-CP như sau:

Chương I 
TRỢ CẤP, TRỢ GIÚP

Điều 1. Đối tượng
1. Đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện trợ cấp xã hội hàng tháng do xã, 

phường, thị trấn Quản lý theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ- 
CP và được sửa đổi theo các khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ- 
CP, nay hướng dẫn thêm như sau:

a) Người từ 85 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp theo quy định của pháp 
luật về ưu đãi người có công với cách mạng mà không có lương hưu hoặc trợ 
cấp bảo hiểm xã hội vẫn được hưởng trợ cấp xã hội theo quy đinh tại khoản 3 
Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP;
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“Lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội” gồm: lương hưu theo quy 
định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (kể cả lương hưu theo quy định tại Nghị 
định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ); trợ cấp 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng; trợ cấp tuất hàng tháng; trợ cấp 
mất sức lao động hàng tháng; ượ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định 
số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ; trợ 
cấp hàng tháng của công nhân cao su nghỉ việc; trợ cấp hàng tháng của cán bộ 
xà nghỉ việc theo quy định tại Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 
1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 
năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 
tháng 01 năm 1998 của Chính phủ; trợ cấp hàng tháng theo Quyết định sô 
! 42/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ vồ 
Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính 
phủ;

b) “Người tàn tật nặng không có khả năng ỉao động” quy định lại khoản 
4 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 1 Điều 1 Nghị 
định số 13/2010/NĐ-CP ià người từ đủ 15 tuổi trở lên bị tàn tật, giảm thiêu 
chức năng không thể lao động, được Hội đồng xét duyệt cấp xã công nhận 
hoặc bệnh viện cấp huyện trở iên xác nhận;

c) “Người tàn tật nặng không có khả năng tự phục v ụ  quy định tại 
khoản 4 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 1 Điều 
1 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ià người tàn tật không có khả năng tự phục vụ 
sinh hoạt cá nhân, được Hội đồng xét duyệt cấp xã công nhận hoặc bệnh viện 
cấp huyện trở lên xác nhận;

d) “Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động” quy định tại 
khoản 6 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ià người bị nhiễm HIV/AIDS 
theo xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền, không còn khả năng lao động 
được Hội đồng xét duyệt cấp xã công nhận hoặc bệnh viện cấp huyện trở lên 
xác nhận;

e) “Người đơn thân” quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định số 
67/2007/NĐ-CP là người không có chồng hoặc vợ; chồng hoặc vợ đã chết, 
chồng hoặc vợ mất tích theo quy định tại Điều 78 Bộ luật Dân sự.

2. Đối tượng bảo trợ xã hội được xem xét tiếp nhận vào nhà xã hội tại 
cộng đồng quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.

3. Đối tượng bảo trợ xã hội được xem xét tiếp nhận vào cơ sả bảo trợ xã 
hội gồm các đối tượng được quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP 
và đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 5 Nghị định số 68/2008/NĐ' 
CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành 
lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

.
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4. Đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hưởng trợ giúp đột xuất (một lần) 
theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, nay hướng dẫn thêm 
như sau:

a) “ Người bị thương nặng” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị 
định số 67/2007/NĐ-CP là người bị thương phải cấp cứu hoặc phải điều trị nội 
trú tại cơ sở y tế;

b) “Hộ gia đình phải đi đời khẩn cấp đo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét” quy 
định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP là hộ gia đình 
phải di dời khẩn cấp nhà ở từ nơi ở cũ đến nơi ở mới đo nguy cơ sạt lở đất, lũ 
quét theo Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

c) “Người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú dẫn đến bị thương nặng, gia đình 
không biết để chăm sóc” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 6 Nghị định số 
67/2007/NĐ-CP là người gặp rủi ro ngoài địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư 
trú.

Điều 2. Xác định trợ cấp, trợ giúp

1. Trợ cấp, trợ giúp xã hội thường xuyên

a) Đổi với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ, ngành, đoàn thể ở 
Trung ương áp dụng mức chuẩn quy định tại Điều 7 Nghị định số 
67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 4 Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ- 
CP thì mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với từng nhóm đối tượng bảo trợ xã 
hội được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 
13/2010/NĐ-CP.

Ví du Ị : Cháu Nguyễn Văn B, 6 tuổi mồ CÔ1 cả cha và mẹ, cháu B bị tàn 
tật nặng không có khả năng tự phục vụ, cư trú tại tỉnh B có mức chuẩn trợ cấp 
xã hội hàng tháng là 180.000 đàng. Như vậy, Cháu B vừa ỉà đối tượng thuộc 
diện trẻ em mồ côi, vừa là đối tượng người tàn tật nặng không có khả năng tự 
phục vụ. Hệ số ừợ cấp xã hội cao nhat đối với cháu B là 2,0 (hệ số đối với 
người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ). Mức trợ cấp hàng tháng của 
cháu B là:

180.000 đồng X 2,0 = 360.000 đồng.

Ví du 2: Gia đình ông Nguyễn Văn D cư trú tại tỉnh H có 2 con là 
Nguyễn Thị p, 18 tuổi thuộc diện hường trợ cấp hàng tháng đối với người tàn 
tật nặng không có khả năng tự phục vụ (hệ số 2,0) và Nguyễn Văn Q, 29 tuổi 
thuộc điện hưởng trợ câp hàng tháng đôi với người măc bệnh tâm thần quy 
định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo 
khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP (hệ số 1,5). Tỉnh H có mức 
chuẩn ừợ cấp xã hội hàng tháng là 180.000 đồng. Gia đình ông D được hưởng 
hai chế độ trợ cấp hàng tháng sau:
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- Trợ cấp đổi với chị p và anh Q:
+ Chị P: 180.000 đồng X 2,0 = 360.000 đồng. 
+ Anh Q: 180.000 đồng X 1,5 = 270.000 đồng.

-Trợ  cấp đối với hộ gia đình ông D:
180.000 đồng X 2,0 = 360.000 đồng.

Tổng các khoản trợ cấp gia đình ồng D được hưởng hàng tháng như sau:
360.000 đồng + 270.000 đồng + 360.000 đồng = 990.000 đồng

Ví du 3: Chị Nguyễn Thị A thuộc hộ nghèo, có chồng đã chết đang nuôi 
con dưới 18 tháng tuồi, bản thân chị A là người bị tàn tật nặng, không có kha 
nàng lao động, cư trú tại tỉnh H có mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng í à 
180.000 đồng. Chị A sẽ được hưởng hai chế độ trợ cấp sau:

- Trợ cấp đối với người tàn tật nặng:
180.000 đồng X 1,0 = 180.000 đồng.
- Trợ cấp đối với người đơn thân nuôi con nhỏ:
ỉ 80.000 đồng X 1,5 = 270.000 đồng.

Tổng các khoản trợ cấp chị A được hưởng hàng tháng như sau: 
ì 80.000 đồng + 270.000 đồng = 450.000 đồng.

b) Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ, ngành, đoàn thê ơ 
Trung ương quyết định mức chuẩn cao hơn mức chuẩn quy định tại Điều 7 
Nghị định số 67/2007/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 4 Điều 1 Nghị định sỏ 
] 3.2010/NĐ-CP thì mức trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng đối với từng nhóm 
đối tượng được tính như sau:

Mức trợ cấp xã = Mức chuẩn X Hệ số trợ cấp đối với từng nhóm 
hội hàng tháng của tinh, đối tượng bảo tro xã hội theo

thành phố quy định tại khoản 4 Điều 1 
Nghị định số 13/2010/NĐ-CP

Ví du 4: Mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng của tỉnh Y là 200.000 
đồng/người/tháng. Ông Trần Văn c , 66 tuổi, cô đom không nơi nương tựa, bị 
tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, cư trú tại tỉnh Y. Như vậy, ông 
Trần Văn c  vừa là đối tượng người cao tuổi cô đom không nơi nương tựa, vừa 
là đối tượng người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ. Ông Trần Văn 
c  được hưởng hệ sô trợ câp xã hội cao nhât là 2,0 (hệ sô đôi với người tàn tật 
nặng không có khả năng tự phục vụ). Mức ượ cấp hàng tháng của ông Trân 
Vãn c  ỉà:

200.000 đồng X 2,0 = 400.000 đồng.
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2. Mức trợ cấp cứu trợ đột xuất thấp nhất đuợc thực hiện theo quy định 
tại Điều 12 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 8 Điều 1 
Nghị định số 13/2010/NĐ-CP. Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
quyết định mức chuẩn cao hơn mức chuẩn quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị 
định số 13/2010/NĐ-CP thi áp dụng mức quy định của địa phương.

Chương II 
HỒ SƠ, THỦ TỤC

Điều 3. Hồ sơ trợ cấp xã hội thường xuyên

1. Hồ sơ trợ cấp xã hội tại cộng đồng đối với đối tượng quy định tại 
khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 9 Điêu 4 và đôi tượng sông ở nhà xã hội quy định tại 
Điều 5 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP gồm:

a) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp của đối tượng hoặc gia đình, người thân, 
người giám hộ (Mẫu số 1);

b) Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp;
c) Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tại xã, phường, thị 

trấn (sau đây gọi là Hội đồng xét duyệt cấp xã) (Mau số 4) hoặc văn bản xác 
nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên đối với người khuyết tật;

đ) Vãn bản xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền đối vói người tâm 
thần, người nhiễm HIV/AIDS;

đ) Văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt cấp xã đối với những trường 
hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo sau khi đã niêm yết công khai.

e) Quyết định của co sở bảo ừợ xã hội về việc chuyển đối tượng về gia 
đình hoặc nhà xã hội (Mầu số 8).

2. Hồ sơ trợ cấp xã hội tại cộng đồng đối với đối tượng quy định tại 
khoản 7 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP gồm:

a) Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi (Mẫu số 3 );
b) Bản sao giấy khai sinh của trẻ em được nhận nuôi;
c) Sơ yếu lý lịch của trẻ em được nhận nuôi;
đ) Đối với cá nhân làm sơ yếu lý lịch và bản sao chứng minh thư nhân dân
đ) Đối với gia đình thì làm bản sao giấy đãng ký kết hôn và bản sao chủng 

minh thư nhân dân của vợ, chồng;
e) Các văn bản quy định tại các điểm c, đ và đ của khoản 1 Điều này.

3. Hồ sơ trợ cấp xã hội tại cộng đồng đối với đối tương quy định tại 
khoản 8 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 3 Điều
1 Nghị định sổ 13/2010/NĐ-CP, gồm:

a) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp của gia đình;
b) Các quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của đối tượng (bản

sao).
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4, Hồ sơ của đối tượng nuôi dưỡng ở Cơ sở bảo trợ xã hội
Hồ sơ của đối tượng nuôi dưỡng ở Cơ sở bảo trợ xã hội được thực hiện 

theo Điều 22 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngàỵ 30 tháng 5 năm 2008 của 
Chinh phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể 
Cơ sở bảo trợ xã hội.

5. Hồ sơ hỗ trợ kinh phí mai táng gồm:
a) Đơn hoặc văn bản đề nghị của gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tỏ 

chức đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội đang htxờng trợ 
cấp xã hội hàng tháng bị chết (Mau số 2);

b) Bản sao giấy chứng tử.

Điều 4. Trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên, tiếp 
nhận vào nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội

1. Để được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc tiếp nhận vào nhà xà 
hội, co sở bảo trợ xã hội thì đối tượng hoặc gia đình, người giám hộ phải làm 
đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này gửi Uỷ ban nhân dân cấp xa.

2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xéi 
duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối tượng, nếu đỏi 
tượng đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại trụ sở Ưỷ ban nhân dán cấp xã 
và thông báo trên các phương tiện thôn£ tin đại chúng (thời gian niêm yết là 7 
nçày); kể từ ngày hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thẳc 
mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt hoàn thiện hồ sơ theo quy định va trinh 
Chủ tích Ưỷ ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội để xem xét, giải quyết.

Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thi trong thời hạn 10 
nçày, Hội đồng xét duyệt tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và còng 
khai trước nhân dân.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm vỉệc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đê nghị 
cú a cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm 
định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho từng đối 
tượng cụ thể (Mầu sổ 5 và Mầu số 7).

4. Thủ tục tiếp nhận, thẩm quyền tiếp nhận và đưa ra khỏi cơ sở bảo trợ 
xã hội được thực hiện theo Điều 23 và Điêu 24 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành 
lập, tổ chức, hoạt động và giải thể Cơ sở bảo trợ xã hội.

Điều 5. Thủ tục điều chỉnh mức trợ cấp, chấm dứt hưởng trợ cấp

1. Khi đối tượng có sự thay đồi về điều kiện hưởng chính sách thì Hội 
đông xét duyệt câp xã xem xét và kêt luận. Trên cơ sở kêt luận của Hội đông.
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Chủ tịch ưỷ ban nhân dân cấp xã có văn bản gừi Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Ưỷ ban 
nhân dân cáp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm 
xem xét, trình Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định điều chỉnh 
mức trợ cấp hoặc thôi hưởng trợ cấp (Mau sổ 6).

Điều 6. Trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng khi thay đổi địa 
phương nơi cư trú

1. Khi đối tượng đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ở một địa 
phương chuyển đi nơi khác thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có 
trách nhiệm trình Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cũ quyết 
định thỏi hưởng trợ cấp (Mau sổ 6) và viết giấy giới thiệu (Mau số 9) nhận trợ 
cấp hàng tháng đến cấp huyện nơi cư trú mới kèm theo hồ sơ đang hưởng trợ 
cấp của đối tượng.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy giới 
thiệu của nơi cư trú cũ của đôi tượng và hô sơ hưởng trợ câp của đôi tượng thì 
Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội nơi cư trú mới có trách nhiệm tiếp 
nhận hồ sơ hưởng trợ cấp của đối tượng và trình Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp 
huyện ra quyết định hưởng trợ cẩp theo mức của địa phương đến (Mau số 5).

Điều 7. Thủ tục trợ cấp mai táng

1. Để được hưởng trợ cấp mai táng thì đại diện gia đình, cá nhân, cơ quan, 
đơn vị, tổ chức đứng ra tổ chức mai táng cho đối tưạng bảo ừợ xã hội đang hưởng 
trợ câp hàng tháng bị chêt phải làm đủ hô sơ quy định tại điêm a và điêm b khoản
5, Điều 3, Thông tư liên tịch này gửi Ưỷ ban nhân dân cấp xã.

2. Cơ quan, tổ chức đứng ra tổ chức mai táng cho người gặp rủi ro ngoài 
vùng cư trú bị chết thì gửi văn bản đến Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp huyện.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định 
tại khoản 1 Điều này, u ỷ ban nhân dân câp xã có trách nhiệm hoàn thiện hô sơ 
của đối tượng theo quy định và gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
để xem xét, giải quyết.

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã 
gửi hoặc cơ quan, tổ chức đứng ra tổ chức mai táng cho người gặp rủi ro ngoài 
vùng cư trú bị chết, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm 
thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho từng 
trường hợp cụ thể (Mầu số 10).

Điều 8. Hồ sơ, thủ tục trợ cấp đột xuất
1. Trưởng thôn lập danh sách đối tượng trợ cấp đột xuất theo các nhóm 

đối tượng quy định tại Điều 6, Nghị định số 67/2007/NĐ-CP kèm theo biên 
bản họp thôn (nếu có) gửi Ưỷ ban nhân dân cấp xã.



8

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã triệu tập họp khẩn cấp Hội đồng xét 
duyệt thống nhất danh sách đối tượng cứu trợ đột xuất đề nghị cấp huyện hỗ 
trợ. Nếu cấp xã có nguồn cứu trợ dự phòng thì Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp 
xă quyêt định cứu trợ ngay những trường hợp cấp thiết.

3. Sau khi được cấp huyện hỗ trợ, cấp xã tổ chức cứu trợ cho đổi tượng 
và thực hiện việc công khai theo quy định tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC 
ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế 
công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư.

4. Cơ sở y tế trực tiếp cấp cứu, chữa trị cho đổi tượng quy định tạị điểm 
g khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP làm văn bản gửi Chu tịch 
Uy ban nhân dân cấp huyện đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.

5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Giám đốc bệnh viện, Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị tổ chức mai táng cho người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết 
(trường hợp gia đình không biết để mai táng) làm văn bản gửi Chủ tịch Uỷ ban 
nhấn dân cấp huyện đề nghị cấp kinh phí mai táng theo quy định.

6. Trường hợp cấp huyện không đủ kinh phí cứu trợ, Chủ tịch Uy ban 
nhân dán cấp huyện phải có ván bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh va 
Xầ hội trình Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
(sau đây gọi chung ỉà cấp tỉnh) xem xét, hỗ trợ.

Chương III 
KINH PHÍ THỰC HIỆN

Điều 9. Kinh phí thực hiện
1. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo quy định tạí 

Điều 15 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 9 Điều 1 Nghi 
định số 13/2010/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này như sau:

a) Kinh phí chì trả trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bao trợ 
xà hội thuộc diện trợ cốp hàng tháng do xã, phường, thị trấn quản lý và đôi 
tượntí bảo trợ xã hội sống trong nhà xã hội tại cộng đông được bô trí trong dụ 
toán chi đảm bảo xã hội theo phân cấp ngân sách của địa phương.

b) Kinh phí trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã 
hội sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội:

- Đối với cơ sờ bảo trợ xã hội công lập thuộc cấp nào thì do ngân sách
cấp đó bảo đảm trong dự toán chi đảm bảo xã hội.

- Đối với cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập được bố trí trong dụ toán
chi đàm bảo xã hội của ngân sách cấp huyện.

c) Kinh phí tuyên truyền, phổ biến chính sách, khảo sát thống kê, ứng 
dụng công nghệ thông tin, quản lý đối tượng, kinh phí hoạt động chi trả trợ câp 
xã hội thuộc cấp nào thì do ngân sách cấp đó bảo đảm theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
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2. Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 
được lập, phân bổ, sử dụng, quản ỉý và quyết toán theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước, Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật và quy định cụ thể tại 
Thông tư liên tịch này.

Riêng năm 2010, đối với các tỉnh chưa tự cân đối ngân sách* Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập 
dự toán kinh phí tâng thêm năm 2010 do thực hiện Nghị định số 13/2010/NĐ- 
CP trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt gửi về Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ 
bổ sung dự toán theo quy định.

Điều 10. Nội dung chi và mức chỉ cho công tác quản lý
1. ủy  ban nhân dân cấp xã:
a) Chi cho các hoạt động quản lý đối tượng:
- Chi văn phòng phẩm; in ấn biểu mẫu; mua sổ, sách, tài liệu phục vụ cho 

công tác quản lý. Mức chi thanh toán theo thực tế trên cơ sở dự toán được cấp có 
thẩm quyển phê duyệt.

- Chi họp Hội đồng xét duyệt cấp xã. Mức chi bồi dưỡng cho thành phần 
Hội đồng xét duyệt cấp xã tối đa 20.000 đồng/người/buồi.

- Chi thù lao cho cá nhân trực tiếp chi trả trự cấp xã hội hàng tháng đến đối 
tượng hưởng trợ câp xã hội (nếu được huyện phân cap) thực hiện theo quy định 
tại điểm a, khoản 2 Điếu này.

b) Chi tuyên truyền, phổ biến chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã 
hội đên người dân. Mức chi theo quy định hiện hành về tuyên truyền, phổ biến, 
pháp luật.

2. Phòng Lao động -  Thương binh và Xã hội:
a) Chi cho các hoạt động quản lý đối tượng:
- Chi văn phòng phẩm; in ấn biểu mẫu, phiéu lĩnh trợ cấp, danh sách đối 

tượng chi trả; mua sô, sách, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý. Mức chi thanh 
toán theo thực tế trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chi thẩm định hồ sơ đề nghị trợ cấp, trợ giúp xã hội. Mức chi 10.000 
đông/hô sơ.

- Chi thù lao cho cá nhằn trực tiếp chi trả trợ cấp hàng tháng hoặc phí chi 
trả cho đơn vị cung câp dịch vụ đến đối tượng hưởng trợ cấp xã hội (đối với địa 
phương thực hiện thí điểm chi trả thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ):

+ Mức chi cụ thể đối với cá nhân và số lượng cá nhân làm công tác chi trả 
do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã trình Chủ tịch Ưỷ ban 
nhân dân cáp tỉnh quy định phù hợp với điêu kiện thực té về sô lượng đối tượng 
hưởng trợ câp xã hội và điêu kiện địa lý của từng xã, phường, thị trấn, nhưng mức 
chi thù lao tôi đa là 350.000 đông/người/tháng; số lượng người làm công tác chi 
trả tôi đa 2 người/xã;
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+ Mức phí chi t à  cho đơn vị cung cấp dịch vụ do Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt căn cứ theo Đe án thí điểm chi trà trợ cấp xă 
hội thông qua đom vị cung cấp dịch vụ ở địa phương.

- Chi điều tra, rà soát, thống kê số liệu đối tượng. Nội dung và mức chi 
điều tra, khảo sát thực hiện theo quy định hiện hành về hướng dẫn quản lý kinh 
phí chi các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách nhà nước.

- Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, ừang thiết bị, phương tiện phục vụ công 
tác chi trả và quản lý đối tượng. Mức chi căn cứ vào nhu cầu và dự toán được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt.

- Chi xăng dẩu, thông tin liên lạc. Mức chi căn cứ vào hoá đơn, chưng từ 
chỉ tiêu hợp pháp.

- Chi thuê mướn khác phục vụ công tác chi trả và quản lý đổi tượng Mức 
chi thực hiện theo hợp đổng, giấy biên nhận hoặc hóa đơn (trong trường hợp 
thuê dịch vụ).

b) Chi phổ biến chính sách trợ giủp các đối tượng bảo trợ xã hội cho cán 
bộ thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. Mức chỉ theo quv 
định hiện hành về tuyên truyền phổ biến, pháp luật.

c) Chi khác liên quan đến công tác thực hiện chính sách trợ giúp các đố ỉ 
tượng bảo trợ xã hội.

3. Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội:
a) Chi cho các hoạt động quản lý đối tượng:
- Chi ván phòng phẩm; in ấn biểu mẫu, phiếu lĩnh trợ cấp, danh sách đối 

tương chi trả; mua sổ, sách, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý. Mức chi thanh 
toán theo thực tế trên cơ sờ dự toán được câp có thâm quyên phê duyệt,

- Chi điều tra, rà soát, thống kê số liệu đối tượng. Nội dung và mưc ch ĩ 
điều tra, khảo sát thực hiện theo quy định hiện hành về hưởng dẫn quản lý kinh 
phí chi các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách nhà nước.

- Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công 
tác quản ỉý đối tượng. Mức chi cán cứ vào nhu cầu và dự toán được cấp có thám 
quyền phê duyệt.

- Chi hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý hồ sơ, 
quản lý đối tượng, quản lý chi trả ừợ cấp cho đôi tượng. Nội dung và mức chi 
theo quy định hiện hành về quàn lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Chi xáng đầu, thông tin liên lạc. Mức chi cán cử vào hoá đơn, chứng từ 
chi tiêu hợp pháp.

- Chi thuê mướn khác phục vụ công tác chi ừả và quản lý đối tượng. Mức 
chi thực hiện theo hợp đồng, giấy biên nhận hoặc hóa đơn (ừong trường hợp 
thuê dịch vụ).
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b) Chi tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng theo dự toán 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức chi thực hiện theo hình thức hợp 
đồng giữa cơ quan tuyên truyền và cơ quan thông tin đại chúng.

c) Chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết. Nội dung và mức 
chi theo quy định hiện hành đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và chế độ chi 
tố chức các cuộc hội nghị, tập huấn đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp công lập.

d) Chi khác liên quan đến công tác thực hiện chính sách trợ giúp các đối 
tượng bảo trợ xã hội.

4. Chi công tác quản lý tại Trung ương (bao gồm: Chi tập huấn nghiệp vụ, 
phổ biến chính sách, khảo sát thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý 
đối tượng, kiểm tra, giám sát) được lập, phân bổ, sử dụng và quyết toán trong dự 
toán chi thường xuyên hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đỉều 11. Thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp xã hội thông qua cơ 
quan cung cấp dịch vụ ở địa phương

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối họrp với Sở Tài 
chính căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch 
vụ và địa bàn thực hiện thí điểm trình Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, quyết định phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp xã hội thông 
qua đơn vị cung cấp dịch vụ ở địa phương.

2. Căn cứ Quyết định phê duyệt Đề án của Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh, Phòng Lao động - Thươnạ binh và Xã hội thực hiện thí điểm ký hợp 
đồng với đơn vị cung cấp địch vụ để thực hiện.

3. Quy trình thực hiện chi trả:
a) Hàng tháng, căn cứ danh sách đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết 

định của Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân câp huyện phê duyệt, phòng Lao động - 
Thương binh và xã hội lập đự toán gửi Phòng Tài chính và Kho bạc nhà nước 
nơi giao dịch đề nghị chuyển tiền cho đơn vị cung cấp dịch vụ đã ký hợp đồng 
chi trả (kèm theo danh sách đôi tượng hưởng trợ câp).

b) Hàng tháng đơn vị cung cấp dịch vụ tiến hành chi trả, tổng hợp danh 
sách đối tượng nhận tiền trợ cấp gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
và Ưỷ ban nhân dân cấp xã để theo dõi, kiểm tra.

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã
1. Thành lập Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội đo Chủ tịch ủ y  ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) thành lập. Thành phần 
Hội đồng bao gồm:
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a) Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch u ỷ ban nhân dân cấp xã) là Chủ tịch Hội
đồng;

b) Công chức cấp xã phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xà
hội;

c) Trạm trưởng trạm y tế cấp xã;
d) Người đứng đầu hoặc cấp phó của Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp 

phụ nừ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội người cao tuổi cấp xà.
2. Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn (bao gồm đối tượng trợ 

giùp thường xuyên và đột xuất) bằng sổ hoặc phần mềm vi tính; theo dõi sự 
biến động của đối tượng để kịp thời bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách miững 
đối tượng không đủ tiếu chuẩn.

3. Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng kịp thời, đủ, đúnẹ đối 
tượng và thanh quyết toán theo quy định tại Thông tư liên tịch này.

4- Cập nhật danh sách đối tượng trợ giúp thường xuyên hàng tháng ínốu 
cỏ biên động, bổ sung đối tượng mới hoặc giảm đối tượng do chết hoặc không 
còn đủ điều kiện hưởng) gửi Phòng Lao động “ Thương binh và Xã hộ ĩ đẽ trình 
Chứ tịch Ủ y  

Định kỳ trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm báo cáo 
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân cấp huyện về số 
lượng đối tượng bảo trợ xã hội, tình hình thực hiện chính sách trợ cấp thường 
xuyên và đột xuất (biểu số 1, mẫu số 11).

6. Quản lý hoạt động nhà xã hội và phối hợp hoạt động với các cơ sơ 
bảo trợ xã hội trên địa bàn.

7. Đối với chính sách trợ giúp đột xuất: tổ chức cứu trợ kịp thời, đúng 
đối tượng và hỗ trợ các đối tượng sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản 
xuất và cuộc sống.

Điều 14. Trách nhiệm của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội
1. Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội ữên địa bàn bao gồm: đối tượng trợ 

giúp thường xuyên, đột xuất; tiếp nhận quản lý hồ sơ gia đình, cá nhân đang 
nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi do câp tỉnh bàn giao bằng hồ 
sơ, sổ hoặc phần mềm vi tính.

2. Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát cấp xã trong việc xác định và quàn 
ỉ ý đối tượng; tổ chức thực hiện chính sách trợ cấp, trợ giúp trên địa bàn.

3. Tiếp nhận và thấm định hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội của cấp xă, tồng 
hợp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định.

4. Lập dự toán kinh phí chi trợ cấp hàng tháng theo Biểu số 2 (đinh 
kèm), trợ giúp đột xuất (mẫu số 11); kinh phí tuyên truyền, phổ biến chính 
sách, khảo sát thống kê ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đôi tượng; kinh 
phí hoạt động chi và trợ cap xã hội trên địa bàn gửi Phòng Tài chính tống hợp 
trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và thanh quyết toán kinh phí trợ câp 
thường xuyên và đột xuất theo quy định hiện hành.
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5. Đối với những địa phương thí điểm hình thức chi ừả trợ cấp thông 
qua đơn vị cung cấp dịch vụ địa phương, hàng tháng gửi danh sách chi trả trợ 
cấp cho đơn vị cung cấp dịch vụ; lập dự toán đề nghị Kho bạc nhà nước huyện 
chuyển kinh phí cho đơn vị cung cấp dịch vụ để thực hiện chi trả đến đối 
tượng; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát đơn vị cung cấp dịch vụ trong việc 
triển khai công tác chi trả trợ cấp cho đối tượng.

6. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình, kết quả thực hiện 
chính sách trợ gỉúp các đối tượng bảo trợ xã hội về Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội và Ưỷ ban nhân dân cấp huyện trước ngày 30 tháng 6 và ngày 
31 tháng 12 hàng năm (Biểu số 2, Mầu số 11).

7. Quản lý cơ sở bảo trợ xã hội do cấp huyện thành lập.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương xây dựng mức írợ cấp, 

trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trình Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định.

2. Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.
3. Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát cấp huyện tổ chức quản lý, thực hiện 

chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; trình Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh Đe án thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp xã hội thông qua các cơ 
quan cung cấp dịch vụ ở những địa phương có điều kiện.

4. Lập dự toán và dự kiến phân bổ kinh phí bảo đảm xã hội cho cấp 
huyện theo Biểu số 3 (đính kèm) và các đơn vị trên địa bàn, trình Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; trường hợp địa 
phương không đủ kinh phí cứu trợ đột xuất, Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội chủ ưì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn tổng hợp trình Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh để báo cáo Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, quyết định hỗ ượ từ nguồn ngân sách Trung ương theo quy định 
tại điểm c, khoản 1 Điều 19 của Nghị định 67/2007/NĐ-CP.

5. Tổng hợp, báo cáo định kỳ trước ngày 15 tháng 1 và 15 tháng 7 hàng 
năm và báo cáo đột xuất tình hình thực hiện chính sách ượ giúp các đối tượng 
bảo trợ xã hội về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ưỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh (Biểu số 3, Mầu số 11).

6. Quản lý cơ sở bảo trợ xã hội do cấp tỉnh thành lập.
7. Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đối tượng 

bảo trợ xã hội ở cấp tỉnh và huyện; xây dựng cơ sở dữ liệu, tổng hợp và gửỉ 
thông tin của đối tượng đã được định dạng theo chuẩn XML về Bộ Lao động- 
Thương binh và Xã hội (Cồng thông tỉn điện tử của Bộ) định kỳ, đột xuất theo 
quy định.
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Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIều 16. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kê từ ngày

ký.
2. Thông tư liên tịch này thay thế các Thông tư số 09/2007/'IT- 

BLĐTHXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định 
số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách 
trợ giúp các đối tượng bảo ữợ xã hội và Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBX Ỉ1 
ngày 10 tháng ỉ 1 năm 2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sửa đôt, 
bổ sung một số điểm cùa Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13 tbáim 
7 năm 2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 
tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách ữợ giúp các đối tượng bao trợ 
xã hội.

Trong quá ữình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ìmanlì. 
địa phương phản, ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vù Bỏ 
Tài chính để nghiên cứu giải quyết/

Nơi nhận:
- Ban Bi thư Trung ương Đảng;
- Thu tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

VĂn phòng Trung ương vả các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội,
- VP Chủ tịch nước;
- VP Chính phủ;

Văn phòng BC D TW  về phòng chống tham nhũng;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- 7 oà án nhân dân tối cao;
* Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiêm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ  quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBN D các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thổ;
- Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục K iềm tra văn bản QPPL (Bộ Tu pháp);
- Công báo;
- W ebsite Chinh phủ, W ebsite BTC, Bộ LĐTBXH;
- Các dơn vị thuộc Bộ LĐTBXH , BTC;
- Lưu VT: BL Đ TBX H , BTC.

KT. Bộ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG

N guyễn T rọng  Đàm

 KT.  B ộ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 THỨ TRƯỞNG

Trưởng C h í T ru n g
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Mẫu số 1
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....................... , ngày tháng năm 20

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

Kính gửi: - Chủ tị ch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).................
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)

Tỉnh, thành phố.........................*............................. ........
Tên tôi là : .............................................. Nam, nữ.....................................
Sinh ngày.................... tháng.......................năm ........................................
Quê quán:.....................................................................................................
Hiện có hộ khẩu thường trú tạ i ............................ ......................................
Xã (phường, thị trấn).......................... . huyện (quận, thị xã, TP)......... .
Tỉnh...........  
Nêu hoàn cảnh cả nhân, gia đình, dạng đoi tượng ............ ............ ...........

Vậy tôi làm đơn này đề nghị

Người viết đơn 
( Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Trưởng thôn
xác nhận trường hợp ông (bà).................
nêu trên là đúng đề nghị ƯBND xã, huyện
xem xét cho .........................................

(Ký, ghi rô họ tên)

Xác nhận và đề nghị của ƯBND cấp xã
ƯBND xã................................

Cãn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở ƯBND xã và 
thông báo trên các phương tiện thông tin của xã từ ngày.... tháng....năm 20..
đến ngày... tháng.... năm 20.....  Đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét,
quyêt định.

TM.ƯBND XÃ
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Mẫu số 2
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số  24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010/ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......................... ngày tháng năm 20

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xâ hội

Kính gửi: * Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)..................................
- U ỷ ban nhân dân huyện (quận, thi xã, thành phô)...........

Tỉnh, thành phố........ .............................................................

Tên tôi là : ........................................*............................Nam, nữ....................
Xã (phường, thị trấn)............................. huyện (quận, thị xã, TP)...............

Tỉnh.................................;...................................................................................
có quan hệ với người chết:......................... ..................................... ....................
đă đứng ra tổ chức lễ tang ch o ......... .........................................................
là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã qua đời ngày tháng
năm 20... tạ i .............................................................................(giây chửng tử
số........ ngày tháng năm 20..........do UBND x ã .......................cấp).

Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được hưởng chế độ hỗ trạ kinh phi 
mai táng ch o .............................................................nêu trên.

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tồi xin chịu hoan 
toàn trách nhiệm.

Người viết đơn 
( Ký, ghi rõ họ tén ì

Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xă
UBND xã..................................xác nhận trường hợp trên là đúng đề nghị
ƯBND huyện hỗ trợ kinh phí mai táng cho .........................theo quy định,

TM.ƯBND xa 
(ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 3
(Ban hành kèm theo Thông tư liến tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........................ngày tháng năm 20

ĐƠN NHẬN NUÔI TRẺ EM MỒ CÔI, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI

Kính gửi: - u ỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)........ ................ ..................
- u ỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phỐ).......................

Tỉnh, thành phố............................. .................... ............. .......

Tên tôi là :.... ................................................................Nam, nữ...........................
Hiện có hộ khẩu thường trú tạ i ............. ..............................................................
Xã (phường, thị trấn).............................huyện (quận, thị xã, TP)......................

Tỉnh..................................................... ...................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số...........................do CA........................................
cấp ngày.............tháng.......năm...........
xin đề nghị ƯBND x ã ......................................... ƯBND huyện..........................
cho phép tôi được nhận nuôi cháu:.................................................................... .
hiện ở : ............................................... sinh ngày.........tháng..... năm 20.... là trẻ
em mồ côi cả cha lẫn mẹ (hoặc bị bỏ rơi).
Tôi xin cam đoan sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cháu và đảm bảo cho cháu được 
thực hiện quyền của trẻ em.
Ý kiến của người giám hộ và trẻ em được nhận nuôi Người viết đơn 

(trường hợp trẻ từ đủ 9 tuổi trở lên) (Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)
Ý kiến chấp thuận của Ưỷ ban nhân dân cấp xã
ƯBND x ã : ................ đông ý đê ông, bà :
....................... nhận nuôi cháu..................
đơn đề nghị trên.

Chủ tịch u ND xã 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của 1 rường thôn, 
xác nhận trường hợp

theo .....................hiện cư trú tại
thôn.............................

Trưởng thôn,
(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu sỐ 4
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số  24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010/ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
HỢP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI

Hỏm nay, vào h ồ i.........giờ.........ngày......... ..tháng............năm 20.,
tạ i..... ............................................................ .........................................................

Chúng tôi, gồm:
ỉ. òng (bà)..... ............... ............... .........Chủ tịch ƯBND cấp xă
Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội
2 Ồng (bà) ............................  Công chức cấp xã phụ trách công lác

LĐTBXH, thường trực Hội đồng;
4. Ông (bà)..................................... Trưởng trạm y tế cấp xã -  Thành viên:
5. Ồng (bà)............................. Chủ tịch Ưỷ ban Mặt trận Tổ quốc V iệt

Nam, Thành viên;
6. Ông (bà) ............................  Chủ tịch Hội LH Phụ nừ VN - Thành

viên,
1. Ong (bà)............................... Chủ tịch Đoàn TNCSHCM - Thành viên;
8. Ông (bà)..............................Chủ tịch Hội Người cao tuồi - Thành viên.
đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa 

vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) đê xem xét những nội dung sau:
1 .  ............................................................................................... .* ...................  ..................................................................................................................................................................................................... ... .......................................

2...................  ................................... ...............................................
Hội nghị đâ thống nhất một số kết luận sau:
a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuât 

hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trự xã hội):
 1...........  ...................................................................*........
?

b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, 
đột xuầt hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):

1.. ! . ....................................................... ....................................................
Lý do:.................................................................................................
 2 .......................................................................... ........... .. ...........
Lý do:............................................................................................................
Hội nghị nhất ưí đề nghị Chù tịch Ưỷ ban nhân dân xã xem xét, đề

nghị cấp có thẩm quyền quyết định.
Hội nghị kết thúc h ồ i........ giờ..... ngày........tháng......năm 20....
Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi ƯBND huyện 02 bản (qua 

Phỏng Lao động-Thương bỉnh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.
Thư ký Hội đằng Chủ tịch Hội đồng

(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dâu)
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Mẫu số 5
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010) 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN........................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S ố:..... /QĐ-ƯB ......................ngày  tháng năm 20...

QUYẾT ĐỊNH 
về việc trợ cấp xẵ hội

CHỦ TỊCH ủ y  BAN NHÂN DÂN HUYỆN..............................

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, u ỷ ban nhân dân ngày 
26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của 
Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt 
là Nghị định số 67/2007/NĐ-CP) và Nghị/định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính 
sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
13/2010/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 
18/8/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng 
dẫn một số điều cùa Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 
13/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trường phòng Lao động-Thương binh và Xã hội,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp c h o ...................................................................... cư trú
tại thôn....................................xã................................ .huyện...............................
tỉnh........................ ................ là đối tượng............................................................

Mức trợ cấp l à ......................đồng/tháng,
(Bằng chữ. ................................................................................... ............. .)
kể từ ngày tháng năm 20....
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Vãn phòng Uỷ ban nhân dân huyện, 
Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường phòng Tài chính,
Chủ tịch UBND xã.......... .........và các Ông (bà) có tên nêu tại Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận:
“ Như điều 3;
-Lưu: VPUB, LĐ-TBXH.
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Mẫu số 6
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số  24/201Q/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày ỉ 8/8/20ỉ 0) 
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN.......................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ: ....../QĐ-ƯB  

.............. ngày tháng năm 20...

QUYẾT ĐỊNH 
v ề  việc điều chỉnh mức hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, u ỷ ban nhàn dân ngày 

26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 c ua 

Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọ) tắt 
là Nghị định số 67/2007/NĐ-CP) và Nghị định sổ 13/2010/NĐ-CP ngày 27 
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính 
sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
13/2010/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTc, ngày 
18/8/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng 
dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghĩ định số 
13/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức trợ cấp hoặc thôi hưởng trợ cấp c ủ a ..... .........
hộ gia đình ông (bà)....................... trú tại thôn.............xã....................... ........
huvện................. tỉnh............... là đối tượng.............................Đang hưởng mức
trợ cấp là............................. đồng/tháng,

Nay hưởng mức trợ câp hoặc thôi hưởng trợ cấp là ............ đồng/tháng
(Bằng chữ:..............................................................................  .............ỉ

kể từ ngày tháng năm 20..
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Lao động “ Thương binh và Xã hội, Trường phòng Tài chính,
UBND xã.................... và các Ông (bà) có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đỏng dấu)

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-Lưu: VPUB, LĐ-TBXH.
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Mẫu số  7
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH~BTC ngày 18/8/2010)

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN.........................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S ố:..... /QĐ-ƯB

............ ngày tháng năm 20...

QUYÉT ĐỊNH 
về việc tiếp phận vảo Nhà xã hội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, u ỷ ban nhân dân ngày 

26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của 

Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trạ xã hội (sau đây gọi tắt 
là Nghị định sổ 67/2007/NĐ-CP) và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngay 27 
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sừa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính 
sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
13/201Ỏ/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 
18/8/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng 
dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 
13/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý tiếp nhận..........................................................................
Quê quán: th ô n ....... xã..................huyện..............tỉnh......................... là

đối tượng.... .......từ:.............vào sống tại nhà xã hội...........kể từ ngày
tháng năm 20..

Điều 2 .  ................................................. được hưởng mức trợ cấp là .....đồng/tháng
(Bằng chữ: .......................................................................................  .....  ......... )

và các khoản trợ giúp khác theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Tài chính,
UBND xã.................... và các Ông (bà) có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VPUB, LĐ-TBXR
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Mẫu số 8
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010)

Tên cơ quan chủ quản  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------------------                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên cơ sở
S ố :..... /QĐ- TTBTXH ................ngày tháng năm 200.

QUYẾT ĐỊNH 
v ề  việc chuyển đối tượng về gia đình hoặc nhà xã hội  

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI 
Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của 

Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đâ} gợi tăt 
là Nghị định số 67/2007/NĐ-CP) và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 
tháng 02 năm 2010 của Chỉnh phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu của Nghị 
định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính 
sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định sô 
13/2010/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngà) 
18/8/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng 
dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định sỏ 
ỉ 3 2010/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tư vấn của Trung tâm.............
Xét đề nghị của............................................. .....................................

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuyển ông (bà)............................................................................

Quê quán thôn.................... xã...............huyện.................. tỉnh......................... !ả
.........................đến.................................... kể từ ngày tháng năm 20..
'Lý do........................................... đến...............................xã........................
huyện........................................ tỉnh..........................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng 

phòng Quản lý đối tượng, Trưởng phòng y vụ, Trưởng phòng bảo vệ và ông 
(bà) có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này.

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đỏng dâu)

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở L Đ T B X H  (đ ể b/c);
~ Lưu: TC C B , Q L Đ T .
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Mẫu số 9
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số  24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010)

ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN.........................  Độc lập - Tự do - Hạnh phức
S ố :..... /GGT  

............ . ngày tháng năm 20...

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi; u ỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh)

Ông (b à ............. hoặc hộ gia đình ông (bà)............................ thường trú
tại thôn.............xã.................................. huyện................... tỉnh.............. được
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là ..........  đồng/tháng, nay chuyển đến
thường trú tại thôn............ xã.................................. huyện...................

Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) xin 
giới thiệu và gửi kèm theo hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Ông (bà 
hoặc hộ gia đình) để Quý ủ y  ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố 
trực thuộc tỉnh) xem xét và quyết định việc hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 
của Ông (bà hoặc hộ gia đình).

Kính mong Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc 
tỉnh) quan tâm và tạo điều kiện và giải quyết đối với Ông (bà hoặc hộ gia 
đình)./.

CHỦ TỊCH
(Kỷ, ghì rồ họ tên và đỏng dấu)

Nơi nhận:
-  N h ư  n ơ i gửi;
- Ô ng (b à )........;
-Lưu: VPUB, LĐ-TBXH.
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Mẫu số 10
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/20Ỉ0/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010) 
ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN...................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / QĐ-UB
............ ngày tháng năm 20.

QUYẾT ĐỊNH 
v ề  việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, ư ỷ  ban nhân dân ngày 

26/11/2003;
Căn cứ Nghi định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 cua 

Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi táí 
ỉà Nghị định số 67/2007/NĐ-CP) và Nghị định số 13/2010/ND-CP ngày 27 
thảng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị 
định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chi nil 
sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định sỏ 
i 3/2010/NĐ-CP);

Càn cứ Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 
18/8/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng 
đẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 
13/201Ồ/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông bà)..........................cư tru
tại thôn (ấp, bản, tổ dân phố)............ .xã........................ .....huyện................
tỉnh.............................l à ..............đã tô chức mai táng ch o ...........................
là đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội, đã từ trần ngày tháng năm 20
Giấy chứng từ số............................d o .......................................... cấp).

Số tiền hỗ trợ là : đồng (Bằng chữ: )

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Tài chính,
UBND xã.................... và ông (bà) có tên nêu tại Điêu 1 chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rỗ họ tên và đóng dâu ỉ

Nơi nhận:
- N hư  điều 3;
- Lưu: V P Ư B , L Đ -T B X H .
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mẫu số 11
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010)

TỈNH, THÀNH PHÓ :.......................................
TÊN ( XÃ, HUYỆN).......................................

TỔNG HỢP CỨU TRỢ XÃ HỘI ĐỘT XUẤT

STT
SỐ

người 
bị đói 

(người)

Họ và 
tên 

người  
chết

Họ và 
tên 

người 
mất tích

Họ và 
tên 

ngưòi bị 
thương 
nặng

Tình ỉrạng nhà SỐ
tiền
trơ•

giúp
(1000

đ)

Số
gạo
Kg

Di
dời

khẩn
cấp

Đổ Sập  Trôi Cháy Hỏng
nặng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú : - cấp xã báo cáo thì ghi tên Chủ hộ ở cột B Ngày tháng năm
- Cấp huyện, cấp tỉnh báo cáo: TM. ƯỶ BAN NHÂN DÂN

+ Cột B: Ghi tên cấp xã, cấp huyện (Ký tên, đỏng dấu)
+ Cột 1 ghi số lượng người 
+ Cột 5, 6, 7, 8, 9, 10 ghi số lượng nhà



BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ 
HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2007/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 13/2010/NĐ-CP TRONG NĂM ....  CỦA 

XÃ (PHƯỜNG) 

Biểu số 1

T ổ n g  số

S T T L o ạ i đ ố i tư ợ n g

Số lượng 
(người)

Mức chi theo NĐ  
13 (triệu đồng/đối 

tượng/tháng)

Kinh phỉ thực 
hiện (triệu 

đồng)

A B 1 2 3

T ổng số

1
T R Ợ  cấp  xã  h ội h àn g th án g ch o  các đ ối tư ợ n g b ảo  trợ  xã  h ội tạ i cộn g 
đồng do xã, phường quản lý  

1. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng;

+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
+ dưới 18 tháng tuổi, từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm 
HIV/AIDS
+ Dưới 18 tuổi bị tàn tật nặng, bị nhiễm H1V/Ai DS
- trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo 
quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để 
nuôi dưỡng theo (juy định của phảg iuât
+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
+ dưới 18 thang tuổi; từ  18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm  
HIV/AIDS
+ Dưới 18 tuổi bị tàn tật nặng, bị nhiễm HIV/AIDS

- Trẻ em  có cha và m ẹ hoặc cha hoặc m ẹ đang trong thời gian chấp hành 
phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; 

+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
+  dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm  
HIV/AIDS
4- Dưới 18 tuổi bị tàn tật nặng, bị nhiễm HIV/AIDS
- người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, 
học nghề, cỏ hoàn cành như trẻ em nêu trên

2. Đ ối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

- Người cao tuồi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo

+ Dưới 85 tuổi

+ Dưới 85 tuổi bị tàn tật nặng

4- Từ 85 tuổi trở lên

+ Từ 85 tuổi trở lên bị tàn tật nặng

- Người cao  tuổi còn vợ hoặc chống, nhưng già yếu, không có con, cháu, người 
thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo 

+ Dưới 85 tuổi

+ Dưới 85 tuổi bị tàn tật nặng

+ Từ 85 tuổi trở lên

+ Từ 85 tuổi trở lên bị tàn tật nặng

1



""" "1r "  ■ ......................... - ...................

T ổ n g  số

S T T lo ạ i  đ ố i  t ư ợ n g

Số lượng 
(người)

Mức chi theo NĐ 
13 (triệu đồng/đòi 

tượng/íháiỉg)

■ ■ 1

Kinh phi thực 
hiên (triệu 

dồng)

3. Đổi tượng quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 67/20077NĐ-CP

- người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 
hàng tháng 
4. Đối tượng quy định tại khoản 4 Đ iều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, 
được sửa đồi theo khoản 1 Đ iều 1 N ghị định 13/2010/NĐ-CP

- Người tàn tật nặng không có khả năng lao động

Người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ

5. Đối  tượng quy định tại khoản 5 Điều 4 N ghị định số 67/2007/NĐ-CP, 
đ ược sửa đỗi theo khoản 2 Đ iều 1 N ghị định 13/2010/NĐ-CP
- Người mắc bệnh tầm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần 
đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa 
thuyên giảm

6. Đối tượng quy định tại khoản 6 Đ iều 4 Nghị định số 67/2007/N Đ-CP

- Người nhiễm HIV/AiDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình
nghèo

7. Đối tượng quy định tại khoản 7 Đìẻu 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP  
(m ức trợ cấp tính theo số  trẻ nhận nuôi dưỡng)

- Nhận nuôi dưỡng trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên

- Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tu ổ i  
t r ở

- Nhận nuôi dường tre em dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS

8.đối tượng quy định tại khoản 8 Đ iều 4 N ghị đ ịnh số 67/2007/N Đ -C P, 
đ ự oc s ửa đổi theo khoản 3 Điều 1 N ghị định 13/2010/NĐ-CP
- Hộ gia đình có 02 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người măc
bênh tâm thân
- Hộ gia đình có 03 người tàn tật nặng không cỏ khà năng tự phục vụ, người mắc 
bệnh tâm thần
- Hộ gia đình co từ 04 người tản tật nặng không cỏ khả năng tự phục vụ, người
mắc bênh tám thần

9. Đối tirợng quy định tại khoản 9 Đ iều 4 Nghị định 67/2007/NĐ-CP

- Đang nuỏl con t ừ  ] 8 tháng tuổi trở lên

* Dang nuôi con dưới 18 thảng tuổi; từ 18 thảng tuổi trơ lên bị tàn tật hoặc bị 
nhiễm HỈV/AIDS

- Đang nuôi con dưới 18 thảng tuổi bị làn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS

i i
Trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong nhà  
xã hội tai cộng đ ống do xã, phường, thị trấn quản lý

ỉ . Đối tượng quy định tại khoản 1 Đ iều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

- trẻ em mồ cô cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng
- trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo 
quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để 
nuôi dưỡng theo quy  định của pháp luậ t
' Trẻ em có cha và mẹ, hoặc chá hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình 
phạt tù tai trại giam, không còn người nuôi dưỡng;



T ổ n g  số

S T T L o ạ i đ ố i tư ợ n g

Số lượng 
(người)

Mức chi theo NĐ  
13 (ưiệu đồng/đối 

tượng/tháng)

Kinh phí thực 
hiện (triệu 

đồng)

- N gười chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hoá, 
học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

2. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

- Người cao tuồi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo
- Người cao tuổi còn vợ hoặc chồng, nhưng già yếu, không có con, cháu, người 
thân thích để nương tự, thuộc hộ gia đình nghèo 

3. Đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 67/200 7/NĐ-CP

- Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình 
nghèo

 , ngày tháng ....năm 20 ...

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN
(Ký, ghi rõ  họ tên và đóng dấu)



Bicu so

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI 
 THEO N G H Ị ĐỊNH 67/2007/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 13/2010/NĐ-CP TRONG NĂM......................CỦA TỈNH (THÀNH PHỐ )..

f
i1
i
ị

T ồng số H uyện (Q uận) A

STT LOẠI ĐỐI TƯỢNG
Số lượng 
(người)

Múc chi theo 
NĐ ] 3 (triệu 

đồng/đối 
tượng/thảng ì

Kinh phi 
thưc hiện 

(ữiệu 
đồng)

Số lượng 
(nguời)

Mức chi theo 
NĐ 13 (triệu 

đồng/đối 
tượng/tháng)

Kinh pht 
thực hiện 

(iriộu 
dồng)

H U Y Ệ N  

A 8 1 2 3 4 5 6

TỔNG SỐ

í TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG  BẢO TRỢ XÃ HỘI SỐNG TẠI CỘNG ĐỒNG DO PHƯỜNG, XÃ QUẢN LÝ 
 í .

ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP

 - TRẺ EM MỒ CÔI CẢ CHA VÀ MẸ, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI, MẤT NGUỒN NUÔI DƯỠNG;

TỪ 18 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN
- * “ ’ ----

DUWOIS 18 THÁNG TUỔI TỪ 18 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN BỊ TÀN TẬT NẶNG HOẶC BỊ NHIỄM 
HIV/AIDS  
DUWOIS 18 TUỔI BỊ TÀN TẬT NẶNG,  BỊ NHIỄM HIV/AIDS 
- TRẺ EM MỒ CÔI CHA HOẶC MẸ NHƯNG NGƯỜI CÒN LẠI LÀ MẸ HOẶC CHA MẤT TÍCH THEO 
QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 78 CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ HOẶC KHÔNG ĐỦ NĂNG LỰC, KHẢ NĂNG ĐỂ NUÔI 
DƯỠNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

1

TỪ 18 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN í

DƯỚI 18 THÁNG TUỔI TỪ 18  THÁNG TUỔI TRỞ LÊN BỊ TÀN TẬT NẶNG HOẶC BỊ NHIỄM 
HIV/AIDS L...................... L
+ DƯỚI 18 TUỔI BỊ TÀN TẬT NẶNG, BỊ NHIỄM HIV/AIDS „ 1 .......................
-TRẺ EM CÓ CHA VÀ MẸ, HOẶC CHA HOẶC MẸ ĐANG TRONG THỜI GIAN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT 
TÙ TẠI TRẠI GIAM, KHÔNG CÒN NGƯỜI NUÔI DƯỠNG 

ỉ
..................1 ............ ..............

TỪ 18 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN _________i ______ ___ _
DƯỚI 18 THÁNG TUỔI, TỪ 18 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN BỊ TÀN TẬT NẶNG HOẶC BỊ NHIỄM 
HIV/AIDS
DƯỚI 18 TUỔI BỊ TÀN TẬT NẶNG, BỊ NHIỄM HIV/AIDS
- NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TỪ ĐỦ 16 ĐẾN DƯỚI 18 TUỔI NHƯNG ĐANG ĐI HỌC VĂN HÓA, HỌC 
NGHỀ, CÓ HOÀN CẢNH NHƯ TRẺ EM NÊU TRÊN 

1 :

2. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP
[

............................................. ,

NGƯỜI CAO TUỔI  CÔ ĐƠN, HOẶC THUỘC HỘ GIA ĐÌNH 
NGHÈO 1

 
DƯỚI 85 TUỔI

............ ...................... .k....................... (
L ..................... i ................ .

DƯỚI 85 TUỔI BỊ TÀN TẬT NẶNG i

TỪ 85 TUỔI TRỞ LÊN ........................ í .............. ^

TỪ 85 TUỔI TRỞ LÊN BỊ TÀN TẬT NẶNG
r T

- NGƯỜI CAO TUỔI CÒN VỢ HOẶC CHỒNG, NHƯNG GIÀ YẾU, KHÔNG CÓ CON, CHÁU, NGƯỜI THÂN 
THÍCH ĐỂ NƯƠNG TỰA, THUỘC HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO 

DƯỚI 85 TUỔI ỉỊ

+ DƯỚI 85 TUỔI BỊ TÀN TẬT NẶNG

TỪ 85 TUỔI TRỞ LÊN

+  TỪ 85 TUỔI TRỞ LÊN BỊ TÀN TẬT NẶNG

3. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP
- NGƯỜI TỪ 85 TUỔI TRỞ LÊN KHÔNG CÓ LƯƠNG  HƯU HOẶC TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG 
T H Á N G
4. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP, 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH 13/2010/NĐ-CP

- NGƯỜI TÀN TẬT NẶNG KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG

- NGƯỜI TÀN TẬT NẶNG KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TỰ  PHỤC VỤ

5. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 5 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP, 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO KHOẢN 2 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH 13/2010/NĐ-CP

ĩ
i

................... i „ ....... .........
- NGƯỜI MẮC BỆNH TÂM THẦN THUỘC CÁC LAOIJ TÂM THẦN PHÂN LIỆT, RỐI LOẠN TÂM THẦN 
ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN Ý TẾ CHUYỂN KHOA TÂM THẦN CHỮA TRỊ NHIỀU LẦN NHƯNG CHƯA 
THUYÊN GIẢM ............. ỉ"
6. ĐỐI TƯỢNGQ UY ĐỊNH TẠI KHOẢN 6 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP 1 ;

• NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, THUỘC HỘ GIA ĐÌNH 
NGHÈO ...... í ...........- ........ ...

1



tổ n g  s ố H uyện (Q uận) A

STT Loại đối tượng

Số lượng 
(người)

Mức chi theo 
NĐ 13 (triệu 

đồng/đối 
tượng/tháng)

Kinh phi 
thực hiện 

(triệu 
đồng)

Số lượng 
(người)

Mức chi theo 
NĐ 13 (triệu 

đồng/đối 
tượng/tháng)

Kinh phỉ 
thực hiện 

(triệu 
đồng)

H u y ệ n .. .

7. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 7 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP 
(MỨC TRỢ CẤP TÍNH THEO SỐ TRẺ NHẬN NUÔI DƯỠNG)

- Nhận nuôi dưỡng trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên

- NHẬN NUÔI DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI 18 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN BỊ TÀN 
TẬT HOẶC NHIỄM HIV/AIDS

- Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS

8. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 8 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP, 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH 13/2010/NĐ-CP
- Hộ gia đình có 02 người tàn tật nặng không có khả năng tụ phục vụ, người mắc 
bệnh tâm thần
- Hộ gia dinh có 03 người tản tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người mắc 
bệnh tâm thần
- Hộ gia đình có từ 04 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người 
mắc bệnh tâm thần

9. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 9 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH 67/2007/NĐ-CP

- Đang nuôi con từ 18 tháng tuổi trở  lên

- Đang nuôi con duwois 18 tháng tuổi, từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị 
nhiễm HIV/AIDS

- Đang nuôi con dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bi nhiễm HIV/AIDS

II TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI SỐNG TRONG NHÀ XÃ 
HỘI TẠI CỘNG ĐỒNG DO XÃ, PHƯỜNG THỊ TRẤN QUẢN LÝ 

1. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP

- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng;
- Tre em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo 
quy định tại điều 78 của bộ luật dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để 
nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật
- trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hnafh hình 
phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng;
- Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, 
học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

2. ĐỐI TƯỢNGQ UY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP

- Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đinh nghèo
- Người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháy, người 
thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo.

3. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP

- Người nhiễm H1V/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình 
nghèo

III
TRỢ CẤP XÃ HỘI NUÔI DƯỠNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI SỐNG TRONG CÁC CƠ 
SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI 

1. ĐỐI TƯỢNG TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP

- Trẻ em mồ côi cà cha và mẹ, trẻ em bị bò rơi, mất nguồn nuôi dưỡng;

+ Từ 18 thảng tuổi trở lên
+  dưới 18 tháng tuổi, từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm  
HIV/A1DS
- Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo 
quy định tại điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để 
nuôi dưỡng theo quy định của  pháp luật
+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
+ Dới 18 tháng tuổi, từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoawvj bị nhiễm 
HIV/AIDS
- Trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình 
phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng
+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
+  
HTV/AIDS
-  N g ư ờ i  c h ư a  t h à n h  n i ê n  t ừ  đ ủ  1 6  đ ế n  d ư ớ i  1 8  
tuổi như ng đang đ i học văn  hóa,học nghề, cỏ hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

2. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 4 NGHỊ  ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP

- Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đinh nghèo



'

T ồn g  sổ H uyện (Q uận) A 

STT LOẠI ĐỐI TƯỢNG
Số lượng 
(người)

Mức chi theo 
NĐ 13 (triệu 

đồng/đối 
tượng/thảng)

Kinh phí 
thực hiện 

(triệu 
đồng)

Số lượng 
(nguời)

mức chi theo 
NĐ 13 (triệu 

đồng/đối
tượng/tháng)

kinh phí
thực hiện 

(triệu 
đóng)

H u y ệ n

- Người cao tuổi còn vơ hoặc chồng, nhưng già yêu, không có con, cháu, người 
thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo
3. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH 637/2007/NĐ-CP 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH 13/2010/NĐ-CP

- Người tàn tật nặng không có khả năng lao động

- Người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ

4. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 5 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP VÀ  
ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO KHOẢN 2 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH 13/2010/NĐ-CP
- Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần  
đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa 
thuyên giảm

5. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 6 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP

- n g ư ờ i n h iễ m  H I V /A ID S  còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình
nghèo
6. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 VÀ KHOẢN 4 ĐIỀU 5 NGHỊ ĐỊNH 
68/2008/NĐ-CP 
- Các đối tượng xã hội cần sự bào vệ khẩn cấp: Trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân cùa 
bạo lực gia đình nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bản; nạn nhân
bị cưỡng bức lao động

• Các đối tượng và hội khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương quyết định

.....ngày......thảng nă m

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHẦN DẢN

3



Biểu số 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRỢ GIÚP CÁC ĐÓI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI 
THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2007/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 13/2010/NĐ-CP TRONG NĂM.......................CỦA HUYỆN (QUẬN),

T ổn g  sổ x ã  (p h ư ờ n g ) A

X i
S T T L oại đ ố i tư ợn g

Số lượng 
(người)

Mức chỉ theo 
NĐ 13 (triệu 

đồng/đối 
tượng/tháng)

Kinh phi 
thực hiện 

(triệu 
đồng)

Số lượng 
(người)

Mức chi theo 
NĐ 13 (triệu 

đồng/đối 
tượng/tháng)

Kinh phi 
thực hiện  

(ừiệu 
đồng)

p h ư ờ n g

A B 1 2 3 4 5 6 7...

Tổng số

Ị
TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI SỐNG TẠI CỘNG 
ĐỒNG DO XÃ, PHƯỜNG QUẢN LÝ 

1. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP

- Trẻ em mồ côi cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng

+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
+ Dưới 18 tháng tuổi, từ  18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc  
H1V/AIDS
+ Dưới 18 tuổi bj tản tật nặng, bị nhiễm HĨV/AIDS
- Tre em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo 
quy định tại điều 78 cua rbooj luật dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để 
nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật
+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
+ dưới 18 tháng tuổi, từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm 
HIV/A1DS
+ Dưới 18 tuổi bị tàn tật nặng bị nhiễm HIV/AIDS
- trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành  hình 
phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng
+ Từ 18 thảng tuổi trở lên
+ dưới 18 tháng tuổi, từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm 
HIV/AIDS
4- Dưới 18 tuổi bi tản tật nặng, bị nhiễm HIV/AIDS
- Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, 
học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên

2.  ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP

- Người cao tuổi cỗ đơn, thuộc hộ gia đình nghèo

+ Dưới 85 tuồi

+ Dưới 85 tuổi bị tàn tật nặng

+ Từ 85 tuổi trở lên

+ Từ 85 tuổi trở lên bị tàn tật nặng

- Người cao tuổi còn vợ hoặc chồng, nhưng già yếu, không có con, cháu, người 
thân  thích để nương tự , thuộc hộ gia đình  nghèo

+ Dưới 85 tuổi

+ Duớj 85 tuồi bi tản tật nặng

+ Tù 85 tuổi trở lèn

+ Từ 85 tuồi trở lên bị tàn tật nặng

3.  ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP

■ Người 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 
h à n g  t h á n g   
4.  ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP, 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI theo khoản 1 Điều 1 Nghị đ ịnh 13/2010/NĐ-CP

- Người tàn tật nặng không có khá năng lao động

- Người tản tật nặng không có khả nâng tụ phục vụ

5.  ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 5 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP,
được sử  đổi theo khoản 2 Đ iều 1 Nghị định 13/2010/NĐ-CP
- Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần 
đã được cơ quan y tể chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa 
thuyên giảm

6.  ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 6 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP

- Người nhiễm HIV/AỈDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình 
nghèo

1



ị

T ổn g  số

 

X ã (P h ư ờ ng) A

x ã
Ị STT L oại đối tư ợng

Số lượng 
(người)

Mức chi theo 
NĐ i 3 (triệu 

đồng/đối 
tuợng/tháng)

Kinh phí 
thực hiện 

(triệu 
đồng)

Số lượng 
(người)

mức chi theo 
NĐ 13 (triệu 

đồng/đối 
tượng/tháng)

Kinh phí 
thực hiệntriệu 

đồng

p h ư ờ n g

7 .  ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 7 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP 
(mức trợ cấp tính theo số trẻ nhận nuôi dưỡng)

- Nhận nuôi dưỡng trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên

- Nhận nuỗi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi; trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên bị
tàn tật hoặc bị nhiếm HIV/AIDS

- Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS

ị8.  ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 8 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP, 
được sửa đổi theo khoản 3 điều 1 nghị định 13/2010/nđ-cp
- hộ gia đình có 02 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ, người 
mắc bệnh tâm thần

  

Hộ gia đình có 03 người tàn tật nặng không óc khả năng tự phục vụ người 
mắc bệnh tâm thần
- Hộ gia đình có 04 người tàn tật nặng không óc khả năng tự phục vụ người 
mắc bệnh tâm thần

9. đối tượng quy định tại khoản 9 điều 4 nghị định 67/2007/NĐ-CP

Đabg nuôi con từ 18 tháng tuổi trở lên

- đang nuôi con dưới 18 tháng tuổi, từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị  
nhiễm HIV/AIDS

đang nuôi con dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS

11TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNGB ẢO TỢ XÃ HỘI SỐNG TRONG NHÀ
X Ã  H Ộ I  T Ạ I  C Ộ N G  Đ Ồ N G  D O  X Ã ,  P H Ư Ờ N G ,  T H Ị  T R Ấ N  Q U Ả N  L Ý  

 ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP

 - Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng:

 

Ị
trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo 
quy định tai điều 78 của bộ luật dân sự hoặc không đủ năng lực. khả năng để 
nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật

trẻ em mồ côi cả cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình 
p h ạ t  tù  tạ i tr ạ i g ia m  k h ô n g  c ó  n g ư ờ i n u ô i d ư ỡ n g
 người chưa thanh niên từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, 
h ọ c  n g h ề ,  c  
t
2, ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP

- Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo
 người cao tuổi còn vợ hoặc chồng, nhưng già yếu, không có con, cháu, người 
thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo

|3. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 6 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP

! người nhiễm:HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình 
nghèo

trợ cấp xã hội nuôi dưỡng cho các đối tượng bảo trợ  xã hội sống trong các 
cơ sở bảo trợ xã hội

......... 1
1.  ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP

Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng,

+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
+ dưới 18 tháng tuổi, từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm 
HIV/AIDS

Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo 
quy định tại điều 78 của bộ luật dân sự hoặc không có đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của 
p h á p  l u ậ t
+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
dưới 18 tháng tuổi, từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm 
HIV/AIDS
- Trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình  
phạt tù tại trại giam, không có người nuôi dưỡng;
+ Từ 18 tháng tuổi trở lên
*dưới 18 tháng tuổi từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật nặng hoặc bị nhiễm  
HIV/AIDS
- Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa.
học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên

2.  ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP

người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo
2
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LOẠI ĐỐI TƯỢNG

T ổn g  số x s  (P hư ờng) A

x s
(P h ư ờ ng

•••)Sổ lượng 
(nguời)

Mức chi theo 
NĐ 13 (triệu 

đồng/đối 
tượng/tháng)

Kính phí 
thực hiện 

(triệu 
đổng)

Số lượng 
(người)

Mức chi theo 
NĐ J3 (ứiệu 

đống/đối 
tượng/tháng)

Kinh phí 
ỉhực hiện 

(triệu 
đồng)

- Người cao tuối còn vợ hoặc chổng, nhưng già yếu, không có con, cháu, người 
thân thích đề nương tựa, thuộc hộ gịa đình nghèo __ _
3.  ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP và 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH 13/2010/NĐ-CP

-------------------

--------------- __ — ___—
- Người tản tật nặng không có khả năng lao động

- Người tán tật nặng không có khả năng tự phục vự

4. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 5 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP 
và ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO KHOẢN 2 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH 13/2010/NĐ-CP
- Người măc bệnh tẩm thần thuộc cảc loại tám thần phân liệt, rối loạn tầm thần 
đă được Cơ quan y tế chuyên khoa tâm ỉhần chữa trị nhiều lần nhưng chưa 
thuyên giảm

5. Đối ttrợog quy định tậi khoản 6 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

" Người nhiễm Hrv/AIDS không cỏn khả năng lao động, thuộc hộ gia đinh 
nghèo
6. ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 VÀ KHOẢN 4 ĐIỀU 5 NGHỊ ĐỊNH SỐ 
68/2008/NĐ-CP
- Các đổi tượng x ỉ  hôi cần sư bảo vệ khẩn cấp: Trè em bị bỏ lơi, nạn nhân cùa 
bạo lụe gia đinh; nạn nhẵn bị xâm hại tinh dục, nạn nhân bi buôn bán, nạn nhân 
bị cưỡng bức lao động.

- Càc đổi tượng xă hôi khác do Chù tịch Uỳ ban nhân dân tình, ỉhành phố trực 
thuộc Trung ương quyết định.

.... . ngày.... tháng ,...năm 20...
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN 

(Kỷ, ghi rồ họ tên và đóng dấu)
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