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Số:        /UBND 
Về việc tuyên truyền, rà soát lập danh 

sách các cụ đủ 80 tuổi đề nghị hưởng 

chính sách BTXH. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thạch Hạ, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ban công tác Mặt trận; Thôn Trưởng 11 thôn; 

- Các chi hội Người cao tuổi trên toàn xã. 
 

Thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;  

Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC, hư ng d n thực hiện một số 

điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối v i đối tượng bảo trợ xã hội. 

Để đảm bảo chính sách cho Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên chưa có lương hưu, trợ 

cấp Bảo hiểm xã hội nào khác trên địa bàn được hưởng chính sách trợ giúp Bảo trợ xã hội, 

UBND xã giao một số nội dung sau: 

- Đề nghị Ban công tác Mặt trận  thôn trưởng 11 thôn: Thông báo rộng rãi trên hệ thống 

truyền thanh của thôn  về việc lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp BTXH đối v i người cao tuổi 

từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hay trợ cấp Bảo hiểm xã hội nào khác tại Phòng 

giao dịch một cửa tại UBND xã, hồ sơ  01 bộ bao gồm: Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân 

(bản sao). 

- Chi Hội Người cao tuổi: thực hiện rà soát, lập danh sách Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi 

( sinh năm 1941) hoặc đã quá 80 tuổi trở lên không có lương hưu hay trợ cấp Bảo hiểm xã 

hội nào khác mà chưa được hưởng chính sách BTXH Người cao tuổi theo biểu gửi kèm, gửi 

về UBND xã qua Công chức văn hóa chính sách  trư c ngày 02 tháng 3 năm 2020 để theo 

dõi lập hồ sơ kịp thời cho đối tượng. 

Thực hiện tuyên truyền thường xuyên t i Hội viên Người cao tuổi về các chính sách 

của Người cao tuổi như hưởng trợ cấp hàng tháng, Bảo hiểm y tế áp dụng đối v i Người cao 

tuổi từ 60 tuổi trở lên chưa có BHYT nào khác để Hội viên nắm rõ, chủ động thực hiện các 

quyền lợi của mình kịp thời, tránh tình trạng để thiếu sót mất quyền lợi của Người cao tuổi. 

Trên đây là nội dung liên quan đến chính sách BTXH cho Người cao tuổi, đề nghị Ban 

công tác Mặt trân, thôn Trưởng 11 thôn, Chi hội Người cao tuổi các thôn nghiêm túc triển 

khai thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch; P.CT UBND xã; 

- Hội Người cao tuổi xã; 

- Lưu: VP.VHXH. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Thế kỷ 
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