
STT Loại đối tượng

Số 

lượng 

đối 

tượng

Hệ số

Mức chuẩn 

trợ cấp 

hàng tháng 

Mức trợ cấp 

hàng tháng 

Kinh phí

thực hiện trợ 

cấp hàng 

tháng

Ngân sách 

tỉnh cân đối

A B (1) (2) (3) (4) = (2) x(3) (5) =  (1) x (4) (6) = (5) x12

1

Trẻ em khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học ngoài đối tượng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP

750 1,00 0,360 0,360 270,000 3.240,000

2
Trẻ em dưới 03 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo ngoài đối tượng quy định tại 

khoản 1, khoản 3, khoản 6 và khoản 7, Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
196 1,50 0,360 0,540 105,840 1.270,080

3

Trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại (cha hoặc mẹ) hiện tại 

đang mất thông tin liên lạc ngoài đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 

6 và khoản 7, Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP

129 1,50 0,360 0,540 69,660 835,920

4

Người từ 16 đến 22 tuổi mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại (cha hoặc mẹ) mất 

thông tin liên lạc và đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao 

đẳng, đại học văn bằng thứ nhất ngoài đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 6 

và khoản 8, Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP

50 1,50 0,360 0,540 27,000 324,000

5

Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo ngoài đối tượng

quy định tại điểm a, điểm b khoản 5, khoản 6 và khoản 8 Điều 5 Nghị định số

20/2021/NĐ-CP

1.330 1,00 0,360 0,360 478,800 5.745,600

6

Trẻ em dưới 16 tuổi có cha hoặc mẹ bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng thuộc

hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng

đồng hoặc đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội ngoài đối

tượng quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 6, khoản 7 và con của đối tượng quy

định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP

661 1,00 0,360 0,360 237,960 2.855,520

3.116 14.271,120

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ hai trăm bảy mươi mốt triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện 01 năm

Phụ lục I

CHI TIẾT NHÓM ĐỐI TƯỢNG HỆ SỐ VÀ MỨC TRỢ CẤP ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày         / 11/2021 của Uỷ ban nhân dân tinh Quảng Nam)

* Kinh phí tăng thêm theo mức đề xuất của cơ quan soạn thảo: 14.271.120.000 đồng 

ĐVT: Triệu đồng



ĐVT: Triệu đồng

Hệ số
Mức 

chuẩn

Mức kinh 

phí nuôi 

dưỡng

Tổng nhu 

cầu  kinh phí 

nuôi dưỡng

Hệ 

số

Mức 

chuẩn

Mức 

kinh phí 

nuôi 

dưỡng

Tổng nhu cầu  

 kinh phí nuôi 

dưỡng

Hệ số
Mức 

chuẩn

Tổng nhu cầu  

kinh phí nuôi 

dưỡng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(9-5)

Tổng cộng 569 9.884,160 12.511,200 2.627,040

1 Trẻ em dưới 4 tuổi 12 5         0,360 1,800 259,200 5     0,360 1,800 259,200 -      0,000 0,000

2
Đối tượng từ đủ 4 tuổi trở 

lên
557 4         0,360 1,440 9.624,960 4     0,450 1,800 12.031,200 -      0,090 2.406,240

3

Hỗ trợ tăng thêm cho đối 

tượng trẻ em dưới 04 tuổi, 

người cao tuổi khuyết tật 

đặc biệt nặng

92 220,8 220,800

3.1 Trẻ em dưới 4 tuổi 12 0,2 28,8 28,800

3.2
Người cao tuổi khuyết tật 

đặc biệt nặng
80 0,2 192 192,000

* Kinh phí tăng thêm theo mức đề xuất của cơ quan soạn thảo: 2.627.040.000 

(Hai tỷ sáu trăm hai mươi bảy triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng)

Phụ lục II

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG TẠI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày         / 11/2021 của Uỷ ban nhân dân tinh Quảng Nam)

TT Nội dung

Số đối 

tượng 

đang nuôi 

dưỡng tại 

03 cơ sở 

TGXH 

thuộc Sở 

LĐTBXH

Hệ số và mức nuôi dưỡng theo Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021

Đề xuất mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng 

tháng đối tượng

Chênh lệch mức nuôi dưỡng và 

kinh phí nuôi dưỡng so với quy 

định tại K1, Đ25, NĐ 

20/2021/NĐ-CP



ĐVT: Đồng

Định mức Văn bản Trung ương quy định

A B 1 2 3 4 5

Tổng cộng 569 4.205.590.000     

1 Hỗ trợ tiền thuốc chưa bệnh cho đối tượng đang 

sống tại cơ sở bảo trợ xã hội
569          988.500.000 

1,1

Hỗ trợ tiền thuốc chữa bệnh thông thường cho tất cả đối 

tượng 569  Max= 100000 

 Điểm a khoản 5 Điều 3  Thông tư số 76/2021/BTC ngày  

15/9/2021của Bộ Tài chính quy định mức tối đa không quá 

100.000 đồng/người/tháng 

         50.000          341.400.000 

1,2

Hỗ trợ thêm tiền thuốc tâm thần cho đối tượng tâm thần  

mạn tính (người/tháng)
285

 Không quy 

định 

 Điểm a khoản 5 Điều 3 Thông tư số 76/2021/BTC ngày  

15/9/2021của Bộ Tài chính chỉ quy định thuốc thông tường, 

không quy định thuốc đặc trị bệnh tâm thần sử dụng thường 

xuyên cho người mắc bệnh tâm thần mạn tính 

       180.000          615.600.000 

1,3

Hỗ trợ tiền mua thuốc chữa bệnh thường xuyên cho 

người nhiễm HIV/AIDS
0

 Không quy 

định 

 Điểm a khoản 5 Điều 3 Thông tư số 76/2021/BTC ngày  

15/9/2021của Bộ Tài chính chỉ quy định thuốc thông tường, 

không quy định thuốc đặc trị chữa bệnh cho người nhiễm 

HIV/AIDS 

       300.000                          -   

1,4

Hỗ trợ thêm tiền ăn cho đối tượng khi điều trị tại bệnh 

viện (bình quân 150 đối tượng/người/năm; 07 

ngày/người)

150
 Không quy 

định 

 Thông tư số 76/2021/BTC ngày  15/9/2021của Bộ Tài chính 

không quy định 30.000 31.500.000

2

Mức hỗ trợ vật dụng và các nội dung khác phục vụ 

cho sinh hoạt của đối tượng

 Điểm b khoản 5 Điều 3 Thông tư số 76/2021/BTC ngày  

15/9/2021của Bộ Tài chính 1.982.740.000     

2,1 Trợ cấp để mua chăn, màn, chiếu, quần áo, giày, dép, 

kem, bót, khăn mặt, … (người/tháng)
569

 Không quy 

định cụ thể số 

tiền 

 Căn cứ định mức tại Thông tư số 02/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

27/4/2018 của Bộ LĐTBXH; nội dung chi theo quy định tại 

Thông tư sô 76/2021/BTC ngày  15/9/2021của Bộ Tài chính; 

mức chi theo giá thực tế tại địa phương 

       205.000       1.399.740.000 

Mức trợ cấp vật dụng sinh hoạt cho đối tượng tại cơ sở TGXH 

(theo quy định của Trung ương)

Ngân sách tỉnh 

cân đối/năm

Đề xuất 

mức trợ 

cấp vật 

dụng sinh 

hoạt cho 

đối tượng

Phụ lục III

ĐỀ XUẤT KINH PHÍ MUA SẮM VẬT DỤNG KHÁC CHO ĐỐI TƯỢNG
(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày         / 11 /2021 của Uỷ ban nhân dân tinh Quảng Nam)

TT Nội dung

Số đối 

tượng thụ 

hưởng 

chính 

sách hỗ 

trợ (đang 

nuôi dưỡng 

tại 03 cơ sở 

TGXH trực 

thuộc Sở 

LĐTBXH)



Định mức Văn bản Trung ương quy định

A B 1 2 3 4 5

Mức trợ cấp vật dụng sinh hoạt cho đối tượng tại cơ sở TGXH 

(theo quy định của Trung ương)

Ngân sách tỉnh 

cân đối/năm

Đề xuất 

mức trợ 

cấp vật 

dụng sinh 

hoạt cho 

đối tượng

TT Nội dung

Số đối 

tượng thụ 

hưởng 

chính 

sách hỗ 

trợ (đang 

nuôi dưỡng 

tại 03 cơ sở 

TGXH trực 

thuộc Sở 

LĐTBXH)

2,2 Trợ cấp tiền vệ sinh cá nhân đối với đối tượng là nữ 

trong độ tuổi sinh đẻ (người/tháng)
75

 Không quy 

định cụ thể số 

tiền 

  Căn cứ định mức tại Thông tư số 02/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

27/4/2018 của Bộ LĐTBXH; nội dung chi theo quy định tại 

Thông tư sô 76/2021/BTC ngày  15/9/2021của Bộ Tài chính; 

mức chi theo giá thực tế tại địa phương 

         50.000            45.000.000 

2,3 Trợ cấp mua tả bỉm đối với trẻ em dưới 3 tuổi và người 

khuyết tật đặc biệt nặng nằm tại chỗ (2 cái 

baby/người/ngày đêm) 95

 Không quy 

định cụ thể số 

tiền 

 Căn cứ định mức tại Thông tư liên tịch số 109/TTLT/BTC-

BGDĐT ngày 29/5/2009 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; nội dung chi theo quy định tại Thông tư sô 

76/2021/BTC ngày  15/9/2021của Bộ Tài chính; mức chi theo 

giá thực tế tại địa phương 

450.000               513.000.000 

2,4 Hỗ trợ chi phí mua sắm tư trang, vật dụng thiết yếu ban 

đầu cho đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
50

 Không quy 

định cụ thể số 

tiền 

 Không quy định cụ thể, căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 27/4/2018 của Bộ LĐTBXH, Thủ trưởng cơ sở 

TGXH quyết định số lượng, mức chi theo giá thực tế tại địa 

phương 

500.000 25.000.000

3 Trợ cấp mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ 

đang đi học (học sinh/năm)

70

 Không quy 

định cụ thể 

số tiền 

 Căn cứ định mức tại Thông tư liên tịch số 109/TTLT/BTC-

BGDĐT ngày 29/5/2009 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; nội dung chi theo quy định tại Thông tư sô 

76/2021/BTC ngày  15/9/2021của Bộ Tài chính; mức chi theo 

giá thực tế tại địa phương 

    1.350.000            94.500.000 

4 Hỗ trợ tiền ăn thêm trong các ngày lễ tết (150.000 

đồng/ngày) 569

 Không quy 

định cụ thể 

số tiền 

 Chưa có văn bản quy định 

959.850.000

4,1 Trẻ em (13 ngày) 70 150.000 136.500.000

4,2 Đối tượng còn lại (11 ngày) 499 150.000 823.350.000

5 Hỗ trợ chi phí mai táng (bao gồm đối tượng đang 

nuôi dưỡng khẩn cấp tại cơ sở Bảo trợ khẩn cấp) 50 18.000.000

Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 của Chính phủ quy định mức tối thiểu bằng 50 lần 

mức chuẩn

21.600.000 180.000.000

(Bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm lẽ năm triệu năm trăm chín mươi ngàn đồng)
* Kinh phí tăng thêm theo mức đề xuất của cơ quan soạn thảo: 4.205.590.000 đồng 



ĐVT: Triệu đồng

STT Loại  kinh phí

Số đối 

tượng 

(người) 

Kinh phí thực 

hiện
Ghi chú

1
Kinh phí trợ cấp xã hội hàng tháng cho nhóm đối tượng khó khăn khác 

chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
3.166 14.271,120 Chi tiết tại PL 1

2
Kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội trong các cơ 

sở trợ giúp xã hội
569 6.832,630

2.1
Kinh phí hỗ trợ thêm tiền ăn  cho đối tượng nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở 

trợ giúp xã hội
569 2.627,040 Chi tiết tại PL 2

2.2
Kinh phí mua sắm vật dụng khác cho đối tượng nuôi dưỡng chăm sóc tại cơ 

sở trợ giúp xã hội
569 4.205,590 Chi tiết tại PL 3

21.103,750Tổng cộng

Phụ lục IV

DỰ KIẾN TỔNG NGÂN SÁCH TỈNH KHI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày         / 11 /2021 của Uỷ ban nhân dân tinh Quảng Nam)

(Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ một trăm lẽ ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

* Kinh phí tăng thêm theo mức đề xuất của cơ quan soạn thảo:21.103.750.000 đồng 



STT Cơ sở trợ giúp xã hội 
Số đối 

tượng
Loại hình cơ sở Hình thức nuôi dưỡng

A B 1 2 3

I Cơ sở trợ giúp xã hội do Sở Lao động-TBXH trực tiếp quản lý 569

1 Làng Hòa Bình Quảng Nam 147 Công lập
Chăm sóc, nuôi dưỡng (trẻ em mồ côi, người cao 

tuổi, người khuyết tật)

2 Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam 285 Công lập
Chăm sóc, nuôi dưỡng (người mắc bệnh tâm 

thần mãn tính)

3 Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam 137 Công lập
Chăm sóc, nuôi dưỡng (trẻ em mồ côi, người cao 

tuổi, người khuyết tật)

4 Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam 0 Công lập
Cung cấp dịch vụ công tác xã hội (đối với đối 

tượng cần bảo vệ khẩn cấp)

II
Cơ sở trợ giúp xã hội do UBND cấp huyện, hội, tổ chức, cá nhân thành

lập, quản lý
378

1

Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Phú 

Ninh (Thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh) 25 Ngoài công lập Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em 

2

Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em mồ côi thị xã Hội An (128 Trần 

Hưng Đạo, thành phố Hội An) 6 Công lập Chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi

3

Trung tâm Dưỡng lão huyện Hiệp Đức (Khối phố An Đông, thị trấn Tân An, 

huyện Hiệp Đức) 40 Ngoài công lập Chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi

4

Cơ sở bảo trợ xã hội Tịnh Xá Ngọc Kỳ, TP. Tam Kỳ (49 Trần Dư, phường 

An Xuân, thành phố Tam Kỳ) 10 Ngoài công lập

Chăm sóc, nuôi dưỡng TE mồ côi và người 

khuyết tật

5

Trung tâm Hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Hướng Dương Việt 

Quảng Nam (Khu dân cư đường An Hà Quảng Phú, phường An Phú, thành 

phố Tam Kỳ) 40 Ngoài công lập Dạy, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật 

6

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Điện Bàn (Khối Cổ An 4, phường Điện 

Nam Đông, thị xã Điện Bàn) 90 Ngoài công lập

Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật (hình 

thức bán trú)

7

Trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật liên xã Điện Thọ (Xã Điện 

Thọ, thị xã Điện Bàn) 22 Ngoài công lập

Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật (hình 

thức bán trú)

Phụ lục V

                TỔNG HỢP CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÔNG LẬP VÀ NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày         /11/2021 của Uỷ ban nhân dân tinh Quảng Nam)

(gồm đối tượng theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 

(gồm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác)



STT Cơ sở trợ giúp xã hội 
Số đối 

tượng
Loại hình cơ sở Hình thức nuôi dưỡng

A B 1 2 3

8

Cơ sở Phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật huyện Phú Ninh (Thị trấn Phú 

Thịnh, huyện Phú Ninh) 65 Ngoài công lập

Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật (hình 

thức bán trú)

9 Cơ sở Bảo trợ xã hội Thiện Nhân 30 Ngoài công lập Dạy trẻ em tự kỷ, khuyết tật (hình thức bán trú)

10

Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và trẻ em khuyết tật tỉnh 

Quảng Nam (khối phố An Hà Trung, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ) 50 Công lập

Chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ em 

khuyết tật (hình thức bán trú)

Tổng cộng I + II 947



STT Nội dung Đơn vị tính Định mức

1 Hỗ trợ tiền thuốc

1.1 Thuốc chữa bệnh thông thường cho tất cả các đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng Đồng/người/tháng 50.000

1.2 Thuốc chữa bệnh đặc thù cho một số đối tượng (ngoài thuốc thông thường)

a Thuốc chữa bệnh đặc thù cho người tâm thần mãn tính Đồng/người/tháng 180.000

b Thuốc chữa bệnh đặc thù cho người nhiễm HIV/AIDS Đồng/người/tháng 300.000

2 Mua sắm vật dụng phục vụ sinh hoạt thường ngày cho đối tượng

2.1
Mua sắm vật dụng là chăn, màn, chiếu gối, quần áo, dép, khăn, bàn chải đánh 

răng…
Đồng/người/tháng 200.000

2.2 Tiền vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với đối tượng nữ trong độ tuổi sinh đẻ Đồng/người/tháng 50.000

2.3
Mua tả/bỉm cho trẻ dưới 4 tuổi;   người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng nằm 

tại chỗ
Đồng/người/tháng 450.000

3 Mua đồ dùng học tập, sách giáo khoa đối với đối tượng đang đi học
Đồng/học sinh/năm 

học
1.350.000

4
Hỗ trợ thanh toán viện phí vượt khung Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho đối 

tượng điều trị tại cơ sở y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế 
Đồng/người/tháng

Thanh toán theo 

thực tế

Phụ lục VI

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ VẬT DỤNG VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC PHỤC VỤ CHO SINH HOẠT CỦA ĐỐI TƯỢNG 

BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐƯỢC CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày     /11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)


