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Điện Biên Phủ, ngày      tháng 11 năm 2021 

 
Kính gửi: Bà Vũ Thị Sim - Tổ dân phố 2, phường Thanh Trường. 

 

         UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn đề nghị của bà Vũ Thị Sim, 

cư trú tại tổ dân phố 2 phường Thanh Trường. Nội dung đơn: “Hiện nay, vợ chồng 

bà đã già mà phải nuôi cháu nội ăn học nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đề nghị 

UBND thành phố xem xét, giúp đỡ”.  

 UBND thành phố đã giao phòng Lao động - TB&XH thành phố phối hợp 

với UBND phường Thanh Trường, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kiểm tra, 

xem xét. Cụ thể: Hiện nay, vợ chồng bà Vũ Thị Sim đang nuôi cháu nội là cháu 

Quàng Thị Bảo Anh, sinh năm 2014, cháu đang học lớp 2 Trường Tiểu học – 
Trung học cơ sở Thanh Trường. Ông Cao Văn Phát (Bố của cháu Quàng Thị Bảo 

Anh) đang chấp hành án phạt tù; Bà Quàng Thị Thanh (Mẹ của cháu Quàng Thị 

Bảo Anh) đã bỏ đi khi cháu Quàng Thị Bảo Anh được 7 tháng tuổi.  

Các cơ quan đã xác minh thực tế: (1) bà Vũ Thị Sim chưa có giấy tờ chứng 

minh ông Cao Văn Phát đang chấp hành án phạt tù; (2) chưa có giấy tờ chứng 

minh bà Quàng Thị Thanh bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật; (3) 
hoàn cảnh gia đình bà Vũ Thị Sim: hiện nay hai ông bà đã cao tuổi, sức khỏe yếu, 

hoàn cảnh khó khăn; (4) trong quá trình cháu Quàng Thị Bảo Anh theo học tại 
Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Thanh Trường đã được nhà trường quan tâm 

trao tặng các xuất quà để hỗ trợ cháu trong quá trình học tập tại trường. 

Vì vậy, trường hợp của cháu Quàng Thị Bảo Anh chưa đủ điều kiện hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng 
quy định tại Điểm K Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của 

Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội 
(trích Điểm K Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính 

phủ về đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em: “Cha hoặc mẹ bị 

tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời 

gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi 

phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện 

bắt buộc”). 

UBND thành phố Điện Biên Phủ đề nghị bà Vũ Thị Sim tiếp tục hoàn thiện 

các thủ tục hồ sơ theo Điểm K Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ gửi về UBND phường Thanh Trường để được giải quyết 

theo quy định. 
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Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố Điện Biên phủ đối với 

đơn đề nghị của bà Vũ Thị Sim, cư trú tại tổ dân phố 2, phường Thanh Trường để 

bà biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Thành ủy; 
- Lãnh đạo UBND TP; 
- Ban Tiếp công dân TP; 
- UBND phường Thanh Trường; 
- Lưu: LĐTBXH. 
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