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                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Quảng Nam, ngày       tháng       năm 2021

                         BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, dự thảo 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”

 Qua xem xét Tờ trình số 8439TTr-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về đề 
nghị 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”; 
làm việc trực tiếp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính; Ban Văn hóa - 
Xã hội báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đã hết hiệu lực thi hành. Căn cứ 
quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 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 hội1 và điểm b 
khoản 3 Điều 6 Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP2, Ban nhận thấy việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua 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 là rất cần thiết và đúng thẩm quyền, nhằm tổ chức 
thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội, góp phần cải thiện nâng cao mức sống cho đối 
tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Về dự thảo Nghị quyết
Qua thẩm tra, Ban cơ bản thống nhất phạm vi điều chỉnh, mức chuẩn trợ giúp xã hội, 

mức trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng 

1 “2. Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 là 360.000 đồng/tháng. Tùy theo khả năng cân 
đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền 
xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng 
khác.

3. Tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định:
a) Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn trợ giúp 

xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này.
b) Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội”.

2 “Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương trình HĐND cùng cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, 
mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị 
định số 20/2021/NĐ-CP; quyết định đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được 
hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trong đó có đối tượng người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng 
chiến bị nhiễm chất độc hóa học”.
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đồng và một số chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, thời gian 
thực hiện như dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình đảm bảo quy định pháp luật, phù hợp 
với tình hình thực tế của tỉnh. Ngoài ra, Ban có một số ý kiến sau:

a) Về đối tượng áp dụng: Qua giám sát thực tế tại các địa phương, thực trạng nhiều 
người bị bệnh hiểm nghèo chưa được hưởng các chính sách an sinh xã hội, cuộc sống rất khó 
khăn do gánh nặng chi phí dịch vụ y tế thường xuyên và khá lớn. Theo thống kê sơ bộ của Sở 
Lao động, Thương binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 1.800 người. Ban đề nghị 
HĐND tỉnh xem xét thống nhất bổ sung đối tượng nêu trên vào đối tượng thụ hưởng chính 
sách quy định tại khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị quyết và hưởng mức trợ giúp với hệ số là 1,0. 

b) Về mức chuẩn trợ giúp xã hội: Tại khoản 1, Điều 3 dự thảo Nghị quyết, UBND 
tỉnh đề nghị: “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 nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội áp dụng mức chuẩn trợ giúp xã 
hội là 450.000 đồng/tháng”. Ban đề nghị quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội là 
450.000 đồng/tháng cho đối tượng là trẻ dưới 4 tuổi và từ đủ 4 tuổi trở lên, để tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng trong các cơ sở bảo trợ 
xã hội.

c) Về kinh phí thực hiện: Sau khi điều chỉnh mức chuẩn tại cơ sở bảo trợ xã hội và 
bổ sung thêm đối tượng, dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 30 tỷ đồng/năm.

d) Ngoài ra, để việc triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo và đạt hiệu quả trong 
thời gian đến, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan và UBND các địa 
phương tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ, đúng đối tượng, đảm bảo công bằng, công khai, 
minh bạch và thực hiện kịp thời việc hỗ trợ chính sách. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Văn hóa - Xã hội về Tờ trình và dự thảo Nghị 
quyết. Kính trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Đại biểu mời;
- VP: CPVP, CV;
- Lưu VT.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

[daky]
Trần Thị Bích Thu
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