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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Xây dựng xã, thị trấn làm tốt công tác bảo trợ xã hội năm 2018
Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của
Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Người khuyết tật;
Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ
xã hội;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24
tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
hướng dẫn 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 với đối tượng
bảo trợ xã hội;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12
tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về
việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số
2 /2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn th c 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 với đối tượng bảo trợ xã hội;
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây d ng Kế hoạch xây d ng xã, thị
trấn làm tốt công tác bảo trợ xã hội năm 2018 trên địa bàn huyện, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan,
ban ngành, đoàn thể, gia đình và xã hội trong việc tổ chức th c hiện công tác
bảo trợ xã hội ngày càng tốt hơn; trách nhiệm của Hội đồng xác định mức độ
khuyết tật; trách nhiệm xét duyệt, đề nghị mức trợ cấp, thời gian trợ cấp của Hội
đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã.
- Tạo điều kiện cho đối tượng bảo trợ xã hội hưởng đầy đủ các chính sách
theo quy định. Đảm bảo các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp thường
xuyên, đột xuất đúng quy trình, xét duyệt trợ cấp, mức trợ cấp kịp thời, đúng
quy định.
- Quản lý chặt chẽ đối tượng, kinh phí và các chính sách khác.
II. QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Tiêu chuẩn xã, thị trấn làm tốt công tác bảo trợ xã hội được áp dụng
trên địa bàn huyện Châu Thành.

2. Tiêu chuẩn xã, thị trấn làm tốt công tác bảo trợ xã hội làm cơ sở đánh
giá kết quả th c hiện các chính sách xã hội trong một năm của Ủy ban nhân dân
các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
3. Phấn đấu đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn làm tốt công tác bảo trợ xã hội là
mục tiêu, nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các xã,
thị trấn nhằm đảm bảo các chính sách trợ giúp xã hội đến các đối tượng đủ điều
kiện thụ hưởng kịp thời, đúng quy định.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đạt từ 0/100 điểm trở lên, được công
nhận xã, thị trấn làm tốt công tác bảo trợ xã hội.
5. Thời gian đánh giá từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng
11 năm 2018.
III. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN XÃ, THỊ TRẤN LÀM TỐT CÔNG
TÁC BẢO TRỢ XÃ HỘI: (Đính kèm bảng tiêu chí, thang điểm)
1. Tiêu chí 1: Cấp ủy Đảng, chính quyền xây d ng kế hoạch triển khai
th c hiện công tác bảo trợ xã hội.
2. Tiêu chí 2: Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Hội đồng xét duyệt
trợ cấp xã hội được thành lập đúng thành phần theo quy định.
3. Tiêu chí 3: Tổ chức họp xác định mức độ khuyết tật và xét duyệt trợ
cấp xã hội đúng thành phần và kịp thời.
4. Tiêu chí 4: Mở sổ họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và xét
duyệt trợ cấp xã hội và ghi đầy đủ thông tin cuộc họp.
5. Tiêu chí 5: Mở sổ quản lý đối tượng bảo trợ xã hội và cập nhật đầy đủ
thông tin đối tượng vào sổ quản lý.
6. Tiêu chí 6: Mở sổ cấp phát Giấy xác nhận khuyết tật, cấp phát Bảo
hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội đầy đủ, kịp thời và có ký nhận rõ ràng.
7. Tiêu chí 7: Th c hiện cấp phát bảo hiểm y tế có biên bản họp đối chiếu
chống trùng theo hướng dẫn.
8. Tiêu chí 8: Niêm yết công khai thủ tục hành chính, văn bản hướng dẫn
th c hiện các chính sách xã hội.
9. Tiêu chí 9: Tiếp nhận hồ sơ trợ cấp thường xuyên, đột xuất, mai táng
có phiếu hẹn ghi rõ ngày nhận và ngày trả kết quả đúng thời gian quy định (theo
mẫu quy định của cơ chế một cửa); Có trả lời tr c tiếp hoặc bằng văn bản đối
với các hồ sơ không đạt.
10. Tiêu chí 10: Thông tin báo cáo kịp thời.
IV. HỒ SƠ VÀ GIẤY CÔNG NHẬN:
1. Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị công nhận xã, thị trấn làm tốt công tác bảo trợ xã hội.
- Bảng t chấm điểm của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
- Báo cáo đánh giá công tác bảo trợ xã hội trong năm.
- Các tài liệu chứng minh theo từng tiêu chí.
2

2. Giấy công nhận:
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định công nhận và kèm theo Giấy
công nhận xã, thị trấn làm tốt công tác bảo trợ xã hội (sử dụng khổ giấy A4 nằm
ngang).
V. KHEN THƢỞNG:
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã/thị trấn
làm tốt công tác bảo trợ xã hội trong 03 năm liên tục được Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện xem xét khen thưởng.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội:
- Xây d ng kế hoạch tổ chức th c hiện công tác bảo trợ xã hội năm 2018
triển khai, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức th c hiện.
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình th c hiện
các chính sách xã hội các xã, thị trấn.
- Tổ chức kiểm tra, chấm điểm, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân
huyện xem xét, công nhận đối với các xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn, trước ngày 30
tháng 11 năm 2018.
2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Xây d ng kế hoạch tổ chức th c hiện tốt công tác bảo trợ xã hội phù hợp
với tình hình th c tế tại địa phương.
- Tổ chức tuyên truyền việc th c hiện tốt công tác bảo trợ xã hội trong cấp
ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân.
- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn làm tốt công tác bảo trợ
xã hội gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện trước ngày 10
tháng 11 năm 2018.
Trên đây là Kế hoạch th c hiện xây d ng xã, thị trấn làm tốt công tác bảo
trợ xã hội trên địa bàn huyện. Trong quá trình triển khai th c hiện, nếu có khó
khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH;
- Phòng: LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ký bởi: Đỗ Văn
Lô
Email:
lodv@haugiang.g
ov.vn
Cơ quan: Huyện
Châu Thành, Tỉnh
Hậu Giang
Thời gian ký:
29.03.2018
09:57:38 +07:00
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BẢNG TIÊU CHUẨN XÃ, THỊ TRẤN
LÀM TỐT CÔNG TÁC BẢO TRỢ XÃ HỘI NĂM 2018
(Kèm theo Kế hoạch số: 42 /KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018
của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành)

STT

Tên tiêu chí

Tiêu chí 1

Cấp ủy Đảng, chính quyền
xây d ng kế hoạch tổ chức
triển khai th c hiện công tác
bảo trợ xã hội

Tiêu chí 2

Hội đồng xác định mức độ
khuyết tật, Hội đồng xét duyệt
trợ cấp xã hội cấp xã được
thành lập đúng thành phần
theo quy định

Tiêu chí 3

Tổ chức họp xác định mức độ
khuyết tật và xét duyệt trợ cấp
xã hội đúng thành phần và kịp
thời

Tiêu chí 4

Mở sổ họp Hội đồng xác định
mức độ khuyết tật và xét
duyệt trợ cấp xã hội và ghi
đầy đủ thông tin cuộc họp

Tiêu chí 5

Mở sổ quản lý đối tượng bảo
trợ xã hội và cập nhật đầy đủ
thông tin đối tượng vào sổ
quản lý

Tiêu chí 6

Mở sổ cấp phát Giấy xác nhận
khuyết tật, cấp phát Bảo hiểm
y tế cho đối tượng bảo trợ xã
hội đầy đủ, kịp thời và có ký
nhận rõ ràng

Tiêu chí 7

Th c hiện cấp phát bảo hiểm

Cách tính điểm
- Có xây d ng Kế hoạch (06
điểm)
- Có đặt ra mục tiêu, mục đích cụ
thể (02 điểm)
- Có phân công nhiệm vụ thành
viên cụ thể (02 điểm)
- Hội đồng xác định mức độ
khuyết tật đúng thành phần (05
điểm)
- Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã
hội đúng thành phần (05 điểm)
- Tổ chức họp xác định mức độ
khuyết tật đúng thành phần và
kịp thời (05 điểm)
- Tổ chức họp xét duyệt trợ cấp
xã hội đúng thành phần và kịp
thời (05 điểm)
- Mở sổ họp xác định mức độ
khuyết tật ghi đầy đủ thông tin,
diễn biến cuộc họp theo yêu cầu
(05 điểm)
- Mở sổ họp xét duyệt trợ cấp xã
hội ghi đầy đủ thông tin, diễn
biến cuộc họp theo yêu cầu (05
điểm)
- Mở sổ quản lý đối tượng bảo
trợ xã hội và cập nhật đầy đủ
thông tin đối tượng vào sổ quản
lý cấp xã/thị trấn (05 điểm)
- Mở sổ quản lý đối tượng bảo
trợ xã hội và cập nhật đầy đủ
thông tin đối tượng vào sổ quản
lý của ấp (05 điểm)
- Mở sổ cấp phát Giấy xác nhận
khuyết tật ghi rõ số seri, có ký
nhận rõ ràng, ghi họ tên người
nhận (05 điểm).
- Mở sổ cấp phát Bảo hiểm y tế
có ký nhận rõ ràng, ghi họ tên
người nhận (05 điểm).
- Có biên bản họp đối chiếu

Tổng số
điểm

10 điểm

10 điểm

10 điểm

10 điểm

10 điểm

10 điểm

10 điểm
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Tiêu chí 8

Tiêu chí 9

Tiêu chí 10

y tế có biên bản họp chống chống trùng (05 điểm)
trùng theo hướng dẫn
- Có danh sách xác định trùng
BHYT của từng ngành có ký xác
nhận rõ ràng (05 điểm)
- Niêm yết công khai thủ tục
Niêm yết công khai thủ tục hành chính đúng quy định (05
hành chính, văn bản hướng điểm)
10 điểm
dẫn th c hiện các chính sách - Niêm yết đầy đủ các văn bản
xã hội
quy định, hướng dẫn th c hiện
các chính sách xã hội (05 điểm)
Tiếp nhận hồ sơ trợ cấp - Tiếp nhận hồ sơ trợ cấp bảo trợ
thường xuyên, đột xuất, mai xã hội có phiếu tiếp nhận và trả
táng có phiếu hẹn ghi rõ ngày kết quả (05 điểm).
nhận và ngày trả kết quả đúng - Trường hợp không đủ tiêu
thời gian quy định (theo mẫu chuẩn có trả lời bằng văn bản 10 điểm
quy định của cơ chế một cửa); (05 điểm).
Có trả lời tr c tiếp hoặc bằng
văn bản đối với các hồ sơ
không đạt
- Báo cáo tháng kịp thời (06
điểm)
Thông tin báo cáo kịp thời
10 điểm
- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu
(04 điểm)
100
Tổng cộng:
điểm

* Cách tính điểm: Các tiêu chí có th c hiện sẽ tính điểm. Không có th c
hiện sẽ không tính điểm. Có những tiêu chí sẽ tính theo tỷ lệ %.
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