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      Số:             /SLĐTBXH-VP 
 

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

sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X 

    Bình Phước, ngày       tháng  02  năm 2022 

 

     Kính gửi:  

-  Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 336/UBND-TH ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 

3, HĐND tỉnh khóa X. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo nội dung 

theo ý kiến, kiến nghị cử tri như sau: 

1. Đề nghị cơ quan chức năng quy định hỗ trợ về bảo hiểm y tế và một 

số chế độ khác cho người bị mắc bệnh hiểm nghèo, nhằm giảm khó khăn về 

kinh tế. 

Trả lời:  

- Hiện nay việc hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế và chính sách khám chữa bệnh 

chưa có quy định riêng chế độ hỗ trợ về bảo hiểm y tế và một số chế độ khác cho 

người bị mắc bệnh hiểm nghèo, do đó cơ quan chức năng không có cơ sở tham 

mưu, thực hiện hỗ trợ chính sách cho nhóm đối tượng này; 

- Nếu người bị mắc bệnh hiểm nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội thì 

được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (mức trợ cấp tùy thuộc vào từng nhóm đối 

tượng) và được cấp bảo hiểm y tế để khám và điều trị bệnh; người thuộc diện hộ 

nghèo theo quy định hiện hành của Chính phủ thì được cấp bảo hiểm y tế để khám 

và điều trị bệnh, được cơ sở y tế xem xét hỗ trợ trong việc khám, chữa bệnh. 

2. UBND tỉnh tăng cường việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội 

và chính sách đối với đối tượng người có công với cách mạng, người già neo 

đơn, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi lang thang cơ nhỡ trên địa 

bàn tỉnh, giúp các đối tượng có điều kiện sinh sống tốt hơn. 

Trả lời:  

2.1. Đối với đối tượng người có công với cách mạng: 

- Nhằm thống nhất thực hiện các chính sách đối với người có công với cách 

mạng, Sở đã kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 

162/KH-UBND ngày 11/5/2021 triển khai, phổ biến Pháp lệnh số 

02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ưu đãi 

người có công với cách mạng; và Công văn số 247/UBND-KGVX ngày 

29/01/2022 về việc triển khai Nghị định số 75/2021/NĐ-CP và Nghị định số 



131/2021/NĐ-CP. Ngày 30/8/2021, Sở cũng đã ban hành Công văn số 

1599/SLĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi cho người có 

công theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP. Do đó, các chính sách mới được triển 

khai đồng bộ và thống nhất để đảm bảo quyền lợi của đối tượng.  

- Để giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người có công theo quy 

định UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 về 

công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công. Các hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi người có 

công luôn đảm bảo được tiếp nhận và giải quyết đúng và trước thời hạn. Các 

trường hợp vướng mắc, đều có văn bản hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ cho các cấp 

cơ sở và hướng dẫn đối tượng trong thực hiện chế dộ ưu đãi đối với người có công.  

2.2. Đối với người già neo đơn, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ 

côi lang thang cơ nhỡ: 

- Ngay sau khi Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hiệu lực, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển 

khai thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên 

địa bàn tỉnh đảm bảo đúng đủ, kịp thời. 

- Đối với người già neo đơn, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi lang 

thang cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh qua rà soát đúng đối tượng đều được hưởng trợ giúp 

xã hội tại cộng đồng theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện sống tại cộng 

đồng được đưa vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội. Trong thời gian 

qua tất cả các trường hợp lang thang, xin ăn đã được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao 

động – TB&XH phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố đưa vào Trung 

tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh, không để tình trạng có đối tượng lang thang xin ăn còn 

ngoài cộng đồng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có 06 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài 

công lập luôn sẵn sàng thực hiện việc tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ 

khẩn cấp trẻ em mồ côi lang thang cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh và các đối tượng khác 

(nếu có). 

Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị cử tri, Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội kính báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng: QLLVXH, NCC; 

- Lưu: VT, VP(b). 

          KT. GIÁM ĐỐC 

           PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
  
 


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2022-02-23T15:15:48+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Trần Văn Xuân<tranvanxuan.sldtbxh@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2022-02-23T15:28:08+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<soldtbxh@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2022-02-23T15:28:32+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<soldtbxh@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2022-02-23T15:28:45+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<soldtbxh@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2022-02-23T15:28:54+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<soldtbxh@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




