
        UBND TỈNH CAO BẰNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                     

VÀ XÃ HỘI 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /SLĐTBXH-BTXH                        Cao Bằng, ngày      tháng 7 năm 2021 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

taị kỳ hợp thứ hai HĐND tỉnh khóa 

XVII, nhiệm kỳ 2021-2026  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Cao Bằng 

 

 Thực hiện Công văn số 1814/UBND-TH ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri  tại kỳ 

hợp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, như sau: 

 Câu hỏi thứ nhất: Đề nghị Nhà nước quan tâm xem xét thực hiện chế độ trợ 

cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên (Hiện nay chính 

sách đang áp dụng từ 80 tuổi trở lên). 

 Trả lời: Theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 5 của Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 Nghị định Chính phủ quy định chính sách trợ giúp 

xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội "Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi 

thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn", nhóm đối tượng này sẽ được 

hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng.  

 Câu hỏi thứ hai: Sau khi thực hiện đề án  sáp nhập tổ xóm, các chức danh 

không chuyên trách của xóm không được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Đề nghị 

UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các chức danh này. 

 Trả lời: Nội dung này không thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

 Trên đây là nội dung trả lời cử tri của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Nội vụ; 

- Giám đốc, Tr. khối; 
- Lưu: VT, BTXH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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