Th tc ngh tr cp xã hi thng xuyên
- Trình t thc hin:
+ Bc 1: Công chc cp xã hoàn thin h s theo hng dn;
+ Bc 2: B phn tip nhn và tr kt qu tip nhn h s (yêu cu b sung, hoàn thin nu h s cha y ); chuyn Phòng
Lao ng – Thng binh, Xã hi
+ Bc 3: Công chc chuyên môn thm tra h s theo quy nh và tng hp trình lãnh o phòng, trình UBND
cp huyn ký Quyt nh gii quyt;
+ Bc 4: B phn tip nhn và tr kt qu giao kt qu cho công chc cp xã.
- Cách thc thc hin:H s np trc tip ti B phn tip nhn và tr kt qu thuc Vn phòng UBND cp huyn.
- Thành phn h s:
+ T khai ca i tng (theo mu);
+ Bn sao s h khu ca i tng hoc vn bn xác nhn ca công an xã, phng.
+ Bn sao giy khai sinh i vi trng hp tr em hoc i vi trng hp ngi n thân nghèo ang nuôi con.
+ Giy t xác nhn b nhim HIV ca c quan y t có thm quyn i vi trng hp b nhim HIV.
+ Giy xác nhn hàng nm ca nhà trng ni i tng ang theo hc (ngi t 16 tui n 22 tui còn ang i hc vn hoá,
hc ngh);
+ Thông báo niêm yt công khai kt qu xét duyt, tr nhng thông tin liên quan n HIV ca i tng c lu tr ti
UBND cp xã (theo mu);
+ Biên bn ca Hi ng xét duyt c lu tr ti UBND cp xã (theo mu);
* Trng hp h tr kinh phí trc tip nuôi dng, chm sóc i vi gia ình có ngi khuyt tt c bit nng hoc i vi ngi
khuyt tt ang mang thai hoc nuôi con di 36 tháng tui, h s gm:
+ T khai h gia ình có ngi khuyt tt (theo mu);
+ Bn sao giy xác nhn khuyt tt;
+ Bn sao s h khu;
+ Giy xác nhn ang mang thai ca c s khám bnh, cha bnh có thm quyn theo quy nh ca B Y t;
+ Bn sao giy khai sinh ca con ang nuôi di 36 tháng tui;
* Trng hp nhn nuôi dng, chm sóc hàng tháng i tng tr em di 16 tui không có ngun nuôi dng, ngi cao
tui cô n không ni nng ta, tr em và ngi khuyt tt c bit nng, h s gm:
+ T khai nhn chm sóc, nuôi dng (theo mu);
+ T khai ca i tng theo mu quy nh (theo mu);

+ Ban sao s h khu ca ngi nhn nuôi dng, chm sóc hoc vn bn xác nhn ca công an cp xã v vic c trú ca
ngi nhn chm sóc, nuôi dng;
+ Bn sao giy xác nhn khuyt tt;
Riêng i vi h gia ình, cá nhân nhn chm sóc, nuôi dng ngi cao tui cô nb sung thêm s yu lý lch ca ngi
nhn chm sóc ngi cao tui có xác nhn ca Ch tch UBND cp xã và n ca ngi nhn chm sóc, nuôi dng
(theo mu)
- S lng h s: 01 b
- Thi hn gii quyt:
+ Ti Phong Lao ông - Thng binh va Xa hôi: 07 ngày
+ Ti y ban nhân dân cp huyn: 03 ngày
Sau khi co quyêt inh giai quyêt, B phn tip nhn và tr kt qu thuc UBND cp huyn co trach nhiêm tr kt
qu cho UBND phng, xã trong thi gian không qua 0.5 ngay
- i tng thc hin th tc hành chính: T chc
- C quan thc hin th tc hành chính: UBND cp huyn
- Kt qu thc hin th tc hành chính: Quyt nh tr cp xã hi hàng tháng hoc vn bn tr li.
- L phí: Không có
- Tên mu n, mu t khai: T khai ê nghi tr giup xa hi theo các mu s 1a, 1b, 1c, 1d va 1, 2, 3, 4, 10 và
19
- Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không có
- Cn c pháp lý ca th tc hành chính:
+ Ngh nh s 136/2013/N-CP ngày 21/10/2013 ca Chính ph v chính sách tr giúp các i tng bo tr xã hi;
+ Ngh nh s 06/2011/N-CP ngày 14/01/2011 ca Chính ph v quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu
ca Lut ngi cao tui;+
+ Ngh nh s 28/2012/N-CP ngày 10/4/2012 ca Chính ph v quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu
ca Lut ngi khuyt tt;
+ Thông t Liên tch s 29/2014/TTLT-BLTBXH-BTC ngày 24/10/2014 ca Liên B Lao ng-TBXH; B Tài
chính hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh 136/2013/N-CP ngày 21/10/2013 ca Chính ph quy nh
chính sách tr giúp xã hi i vi i tng BTXH (gi tt là Thông t 29/2014/TTLT);

