
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                          

Số: 02/2021/TT-BLĐTBXH       Hà Nội, ngày 24 tháng  6 năm 2021 

 

THÔNG TƯ  

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP  

 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp  

xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của 

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

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội;  

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi là Nghị định số 20/2021/NĐ-CP). 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn về: thôi hưởng, tạm dừng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng; chế độ đối với đối tượng 

cần bảo vệ khẩn cấp; hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 

và thủ tục chuyển mức và hệ số tương ứng.  

2. Đối tượng áp dụng: thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, gia 

đình và cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách 

trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Điều 2. Thôi hưởng, tạm dừng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP. 

1. Đối tượng thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng quy định tại khoản 2 

Điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP bao gồm: 

a) Đối tượng chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật;  
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b) Đối tượng tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP không còn đủ điều 

kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 

c) Đối tượng chấp hành án phạt tù ở trại giam hoặc có quyết định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền về thôi hưởng trợ cấp xã hội; 

d) Đối tượng từ chối nhận chế độ, chính sách;   

đ) Sau 03 tháng kể từ khi có quyết định tạm dừng chi trả trợ cấp xã hội 

quy định tại điểm b khoản 3 Điều này mà đối tượng vẫn không chấp hành yêu 

cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, 

xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công 

tác quản lý đối tượng. 

2. Thôi hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng đối với người 

nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trong các trường hợp sau đây: 

a) Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người nhận chăm sóc 

nuôi dưỡng chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật; 

b) Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng quy định tại Điều 5 Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP không còn đủ điều kiện nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 

theo quy định;  

c) Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng không còn đủ điều kiện theo quy 

định tại Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP;  

d) Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng bị xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em hoặc bị kết án bằng 

bản án có hiệu lực pháp luật. 

3. Tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng trong các trường hợp sau đây:   

a) Đối tượng không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 03 tháng trở lên;  

b) Đối tượng không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ 

giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý đối tượng.  

c) Đối tượng bị tạm giam từ 01 tháng trở lên đối với trường hợp đối tượng 

đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 

4. Công chức phụ trách công tác Lao động- Thương binh và Xã hội cấp xã  

lập danh sách đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã gửi văn bản đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội tổng hợp, thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định 
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thôi hưởng, tạm dừng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng.   

Điều 3. Chế độ đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp quy định tại 

khoản 2 Điều 18 và khoản 2 Điều 19 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

1. Tiền ăn trong thời gian sống tại hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng: 60.000 

đồng/người/ngày. 

2. Chi phí điều trị trong trường hợp phải điều trị tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thực hiện như sau: 

Đối với đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định của pháp 

luật về bảo hiểm y tế. Đối với đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho các đối 

tượng có thẻ bảo hiểm y tế tương ứng. 

3. Chi phí đưa đối tượng về nơi cư trú hoặc đến cơ sở trợ giúp xã hội: 

Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa phương. 

Trường hợp bố trí bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, mức hỗ trợ bằng 0,2 lít 

xăng/1 km tính theo số km thực tế và giá xăng tại thời điểm vận chuyển. Trường 

hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận, phù hợp với giá 

cả trên địa bàn tại thời điểm thuê. 

Điều 4. Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối 

tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP 

1. Hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã 

hội được hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng 

như sau:   

a) Chế độ dinh dưỡng phù hợp;   

b) Sắp xếp nơi ở, trợ giúp sinh hoạt cá nhân;  

c) Tư vấn, đánh giá tâm, sinh lý; 

d) Chính sách, pháp luật liên quan; 

đ) Các nghiệp vụ liên quan khác. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

Điều 5. Thủ tục chuyển mức và hệ số tương ứng đối với đối tượng 

theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 
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1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, lập danh sách đối 

tượng đang hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng 

tháng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chi trả theo mức 

tương ứng quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 7 năm 

2021.  

2. Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội tổng hợp báo cáo cơ 

quan có thẩm quyền bảo đảm kinh phí và tổ chức thực hiện chế độ chăm sóc, 

nuôi dưỡng theo mức quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP từ ngày 01 

tháng 7 năm 2021. 

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan 

1. Uỷ ban nhân dân cấp xã 

a) Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn bằng hồ sơ, sổ, phần mềm 

hoặc cơ sở dữ liệu điện tử; 

b) Rà soát và có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho đối tượng 

quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này thôi hưởng, tiếp tục hưởng trợ cấp xã 

hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng, truy lĩnh (nếu có);  

c) Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội 

trên địa bàn và gửi kèm theo bảng tổng hợp số liệu kết quả thực hiện chính sách 

theo các mẫu 10a, 10b, 10c và 10d ban hành kèm theo Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hằng năm; 

d) Quản lý hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội do cấp xã thành lập 

và phối hợp hoạt động với các cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội trên địa bàn theo 

quy định của pháp luật về quản lý của cơ sở trợ giúp xã hội. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn bằng hồ sơ, sổ, phần mềm 

hoặc cơ sở dữ liệu điện tử; 

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát cấp xã trong việc 

xác định và quản lý đối tượng; tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên 

địa bàn; 

c) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát tổ chức dịch vụ chi trả trong việc triển 

khai công tác chi trả cho đối tượng; 

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội 

trên địa bàn và gửi kèm theo bảng tổng hợp số liệu kết quả thực hiện chính sách 

theo các mẫu 10a, 10b, 10c và 10d ban hành kèm theo Nghị định số 
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20/2021/NĐ-CP về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh trước ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hằng năm;  

đ) Quản lý cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội do cấp huyện thành lập theo 

quy định của pháp luật về quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

a) Có trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ chính sách; bố trí kinh phí; 

quyết định phương thức chi trả; kiểm tra, thanh tra và các nhiệm vụ khác có liên 

quan đến thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn theo quy định tại 

Điều 36 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP;  

b) Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp 

dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy 

định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; quyết định đối tượng khó khăn khác 

chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp 

xã hội, trong đó có đối tượng người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 

c) Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký điện tử, 

xét duyệt điện tử và kết nối dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết, chi trả 

chính sách, quản lý đối tượng; xây dựng cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội; 

tổng hợp và gửi thông tin của đối tượng về Bộ Lao động- Thương binh và Xã 

hội (Cổng thông tin điện tử của Bộ) định kỳ, đột xuất theo quy định. 

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện chính sách trên địa bàn 

và gửi kèm theo bảng tổng hợp số liệu kết quả thực hiện chính sách theo các 

mẫu 10a, 10b, 10c và 10d ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 01 và 15 tháng 7 

hằng năm; 

đ) Quản lý cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội do cấp tỉnh thành lập theo 

quy định của pháp luật về quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Các chế độ, 

chính sách quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

2. 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 và Bộ Tài chính hướng 

dẫn 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 với đối tượng 

bảo trợ xã hội; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12 

tháng 5 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung khoản 2 và 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-

BLĐTBXH-BTC hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 
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           3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa 

phương phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên 

cứu giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban 

của Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Toà án nhân dân tối cao;  

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH; Sở Tài chính các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng;  

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;  

- Công báo; 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- TTTT (để đăng cổng TTĐT Bộ LĐTBXH);  

- Lưu: VT, Cục BTXH. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hồi 
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