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Thực hiện phân công của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội báo cáo tóm tắt Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết “Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam” với các nội dung chủ yếu như sau: 

 1. Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết: Căn cứ các văn bản quy phạm 

pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp thẩm quyền; thực trạng 

thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, cơ 

quan soạn thảo đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 

là phù hợp, đúng quy định và cần thiết. Trong đó, về cơ sở thực tiễn hiện nay 

toàn tỉnh có 14 cơ sở trợ giúp xã hội, chăm sóc, nuôi dưỡng 947 đối tượng bảo 

trợ xã hội (06 cơ sở công lập và 08 cơ sở ngoài công lập), trong đó Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội trực tiếp quản lý 04 cơ sở trợ giúp xã hội đang chăm 

sóc, nuôi dưỡng 569 đối tượng. 

Trước ngày 01/7/2021, chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng 

bảo trợ xã hội được thực hiện theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính 

phủ (Nghị định số 136) với mức chuẩn trợ giúp xã hội là 270.000 đồng/tháng, 

trong năm 2020 toàn tỉnh giải quyết trợ cấp xã hội cho 108.763 đối tượng, kinh 

phí 567,311 tỷ đồng. Kể từ ngày 01/7/2021, chuyển sang thực hiện theo Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định số 20) với mức chuẩn trợ cấp 

xã hội mới là 360.000 đồng/tháng, đồng thời mở rộng thêm các nhóm đối tượng 

như đối tượng hộ cận nghèo, trẻ em hoặc người cao tuổi đang sinh sống tại các 

vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vì vậy số lượng đối tượng 

bảo trợ xã hội tăng lên 120.914 đối tượng, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện 01 

năm là 776,952 tỷ đồng (tăng khoảng 209,641 tỷ đồng so với năm 2020 theo 

Nghị định số 136). 

Nhìn chung, các đối tượng bảo trợ xã hội là những người có hoàn cảnh rất 

khó khăn, đặc thù như khuyết tật, mồ côi, già cả cô đơn,… và đa phần không có 

thu nhập, thuộc diện hộ gia đình nghèo hoặc cận nghèo, sinh sống ở vùng đặc 

biệt khó khăn. Quá trình tổ chức thực hiện chính sách còn những hạn chế, khó 

khăn đó là: (1) Còn một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác tại cộng đồng 

chưa được quy định tại Nghị định số 20 của Chính phủ để được hưởng chính 

sách trợ giúp xã hội như nội dung Tờ trình UBND tỉnh đã nêu trong đó có người 

khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học,… (2) Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội so với tình 

hình hiện nay chưa phù hợp, có nội dung chưa được quy định cụ thể như mức 

trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng quy định khác nhau cho các nhóm đối tượng 

trong cùng đơn vị dẫn đến khó khăn trong công tác tổ chức mua sắm thực phẩm, 
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cấp dưỡng, nấu ăn, phục vụ đối tượng trong cùng đơn vị; trong công tác theo 

dõi, quản lý, chăm sóc, thanh quyết toán kinh phí thực hiện, một số nội dung chi 

thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng chưa được quy định cụ thể bằng tiền, các văn 

bản hướng dẫn chỉ quy định bằng hiện vật theo định mức kinh tế kỹ thuật gây 

khó khăn cho công tác lập, giao dự toán và thanh toán, quyết toán kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng đối tượng. (3) Mức chuẩn trợ cấp bảo trợ xã hội tuy được nâng 

lên 360.000 đồng/tháng theo Nghị định số 20 của Chính phủ (tăng 90.000 

đồng/tháng so với Nghị định số 136) nhưng vẫn còn thấp. Tuy nhiên, trong điều 

kiện hiện nay của tỉnh thì việc áp dụng đúng bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội 

hàng tháng theo Nghị định số 20 (360.000 đồng/tháng) là phù hợp đối với đối 

tượng tại cộng đồng. Riêng đối với nhóm đối tượng từ đủ 04 tuổi trở lên được 

nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội hưởng hệ số 4,0 thì mức chuẩn trợ giúp 

xã hội 360.000 đồng/tháng là thấp, chưa phù hợp, cần điều chỉnh lên 450.000 

đồng/tháng để đảm bảo mức tiền ăn 1.800.000 đồng/người/tháng (60.000 

đồng/người/ngày), tương đồng với đối tượng dưới 04 tuổi hưởng hệ số 5,0 ở 

mức chuẩn trợ giúp xã hội 360.000 đồng/tháng để giải quyết những khó khăn 

nêu trên và thể hiện tính nhân văn, nhân ái của chính sách. 

2. Về mục đích, quan điểm ban hành Nghị quyết 
2.1. Mục đích ban hành Nghị quyết là nhằm tổ chức thực hiện chính sách 

trợ giúp xã hội theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 20 và hướng 

dẫn của Bộ LĐ- TB&XH, Bộ Tài chính; đồng thời bổ sung thêm các đối tượng 

khó khăn khác trên địa bàn tỉnh chưa được quy định tại Nghị định số 20 của 

Chính phủ để được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trong đó có đối tượng là 

trẻ em khuyết tật, người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học (trừ đối tượng đã quy định tại Điều 5, Nghị 

định số 20); Góp phần cải thiện, nâng cao mức sống cho đối tượng bảo trợ xã 

hội nhất là các đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn như trẻ em, người cao tuổi, 

các đối tượng được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã 

hội, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, 

“Tương thân tương ái” của dân tộc ta. 

2.2. Về quan điểm xây dựng, ban hành Nghị quyết: Mức chuẩn trợ giúp xã 

hội, mức trợ giúp xã hội được xây dựng, ban hành phải đảm bảo phù hợp với 

đặc điểm khó khăn của từng nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, phù hợp với khả 

năng cân đối của ngân sách nhà nước, theo nguyên tắc ưu tiên cho nhóm khó 

khăn hơn, đảm bảo công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần đảm bảo 

an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh 

chưa quy định tại Nghị định số 20 của Chính phủ đề xuất bổ sung phải là đối 

tượng có hoàn cảnh khó khăn thực sự, nếu thiếu sự trợ giúp của nhà nước sẽ gặp 

nhiều khó khăn, tụt hậu trong cuộc sống. 

3. Quá trình xây dựng Nghị quyết 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho cơ quan soạn thảo là Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết; cơ quan soạn thảo đã 

chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh và các địa phương xây 

dựng dự thảo Nghị quyết và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn tỉnh, sau đó tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ. Hồ sơ dự thảo Nghị 

quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định và được cơ quan soạn thảo báo cáo tiếp 
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thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ; tổ chức lấy ý kiến các Uỷ viên UBND tỉnh và 

tổng hợp, báo cáo tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình 

HĐND tỉnh đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Bố cục và nội dung cơ bản của Nghị quyết 

Bố cục Nghị quyết gồm 6 Điều, với nội dung cơ bản như sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị định số 20. 

2. Các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh chưa quy định tại Nghị 

định số 20 được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, bao gồm: 

a) Người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học ngoài đối tượng quy định tại Điều 5, Nghị định số 20; 

b) 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 20; 

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

cha) 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; 

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

cha) mất thông tin liên lạc và đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên 

nghiệp, cao đ ng, đại học văn bằng thứ nhất ngoài đối tượng quy định tại khoản 

2, khoản 6 và khoản 8 Điều 5 Nghị định 20; 

đ) 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 20; 

e) 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, con của đối tượng quy định 

tại khoản 4, đối tượng quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 5 Nghị định 20. 

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Mức chuẩn trợ giúp xã hội 
1. Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng cho các đối tượng bảo trợ xã hội 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là 360.000 đồng/tháng; riêng đối tượng từ 04 tuổi 

trở lên được nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội áp dụng mức chuẩn 

trợ giúp xã hội là 450.000 đồng/tháng. 

2. Mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 1 Điều này là căn cứ xác 

định mức trợ cấp xã hội; mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức 

trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác. 

Điều 4. Mức trợ giúp xã hội 
1. Mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 

1 Điều 2 Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị định số 20 của Chính phủ. 

2. Mức trợ giúp xã hội hằng tháng đối với các đối tượng khó khăn khác 

quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy 
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định tại khoản 1, Điều 3 của Nghị quyết nhân với hệ số tương ứng, cụ thể Hệ số 

1,0 cho đối tượng quy định tại điểm a, đ và e và Hệ số 1,5 cho đối tượng quy 

định tại điểm b, c và d khoản 2 Điều 2 Nghị quyết. Ngoài ra, các đối tượng này 

được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi 

chết được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã 

hội. Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng các mức theo các hệ số khác nhau 

hoặc được hưởng nhiều chính sách trợ giúp khác nhau (trợ cấp, BHYT, mai táng 

phí) thì chỉ được hưởng một chính sách trợ giúp với mức hỗ trợ cao nhất. 

3. Các mức trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội được chăm sóc, 

nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội 

a) Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho mỗi đối tượng tại các cơ sở trợ 

giúp xã hội bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 1 Điều 3 của 

Nghị quyết nhân với hệ số tương ứng quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 

20. Ngoài ra, nếu là trẻ em dưới 04 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng không 

có khả năng tự phục vụ, nằm một chỗ được hỗ trợ thêm 200.000 đồng/đối tượng 

/tháng để bổ sung dinh dưỡng; trường hợp đối tượng phải điều trị tại bệnh viện 

thì được hỗ trợ thêm 30.000 đồng/đối tượng/ngày. 

b) Mức hỗ trợ vật dụng và các nội dung khác phục vụ cho sinh hoạt của 

đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 20 thực hiện theo Phụ lục 

đính kèm. 

c) Hỗ trợ một lần chi phí mua sắm tư trang, vật dụng thiết yếu ban đầu 

cho đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khi được đưa vào chăm sóc, nuôi dưỡng tạm 

thời tại cơ sở trợ giúp xã hội và đang chờ giải quyết để đưa về nơi cư trú hoặc 

tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội (giày, dép, quần áo, xà bông, kem và bót 

đánh răng, khăn, …): tối đa 500.000 đồng/người. 

d) Hỗ tiền ăn thêm trong các ngày lễ, tết trong năm cho các đối tượng bảo 

trợ xã hội nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của 

pháp luật lao động (11 ngày; riêng trẻ em dưới 16 tuổi là 13 ngày: Quốc tế thiếu 

nhi và Tết trung thu): 150.000 đồng/đối tượng/ngày. 

đ) Hỗ trợ chi phí mai táng khi chết bằng 60 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội 

quy định tại Điều 3 Nghị quyết này. 

4. Các mức trợ giúp xã hội khác không quy định tại Nghị quyết này thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 20 của Chính phủ, Thông tư số 02 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tư số 76 của Bộ Tài chính. 

Điều 5. Kinh phí thực hiện: Dự kiến khoảng 21 tỷ đồng/năm từ nguồn 

ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện (đã nêu cụ thể trong Tờ trình UBND tỉnh) 

Trên đây là tóm tắt nội dung Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết “Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam”. Kính báo cáo các đại biểu HĐND tỉnh Khoá X, Kỳ họp thứ 

tư theo dõi, xem xét quyết định./. 


