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TỜ TRÌNH
Đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND

ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống 
cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người 
có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về 
Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo 
đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 49) được UBND tỉnh chỉ 
đạo triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định ngay từ đầu năm 2019. Đây là 
Nghị quyết có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần rất lớn trong việc đảm bảo 
an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là đối với nhóm đối tượng đang hưởng 
chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội theo quy định của pháp 
luật hiện hành. Theo đó, UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã 
triển khai và lập hồ sơ các đối tượng đủ điều kiện hưởng Chính sách hỗ trợ cải 
thiện mức sống đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị quyết số 49 và Quyết 
định số 315/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh.

Qua hai năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh có 8.133 người đủ điều kiện, 
được UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ theo chính sách của Nghị quyết 
49/2018/NQ-HĐND, gồm: 262 người có công cách mạng - tăng 27 người và 
7.871 người thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: 4.604 người cao tuổi - 
giảm 521 người; 3.267 người khuyết tật - giảm 1.682 đối tượng. Tổng kinh phí 
UBND tỉnh đã cấp cho các địa phương năm 2019 và năm 2020 để thực hiện Nghị 
quyết 49 là 46,554 tỷ đồng; trong đó, năm 2019, các địa phương đã báo cáo quyết 
toán, được Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán 
19,096123 tỷ đồng tại Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 (gồm: 189 
người có công - kinh phí 963,553 triệu đồng; 4.322 người cao tuổi - kinh phí 
9.102,528 triệu đồng; 3.029 người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng - kinh phí 
9.030,024 tỷ đồng).

Tuy nhiên, do số lượng đối tượng được rà soát, phê duyệt theo thực tế có sự 
chênh lệch (tăng, giảm) ở từng nhóm đối tượng, từng địa phương so với số lượng 
đối tượng được HĐND tỉnh phê duyệt tại Khoản 4, Điều 2, Nghị quyết số 49; đồng 
thời, theo quy định tại Khoản 5, Điều 2, Nghị quyết số 49, một số đối tượng phát 
sinh sau ngày Nghị quyết số 49 có hiệu lực thi hành thì không được xem xét hỗ trợ, 
mặc dù cũng là đối tượng theo như quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, 
Điều 2 của Nghị quyết số 49, dẫn đến thiếu công bằng trong thực hiện chính sách, 
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bỏ sót đối tượng khó khăn cần hỗ trợ. Mặt khác, với sự phát triển của xã hội, mức 
sống trung bình của người dân đã được nâng lên thì chuẩn mức sống trung bình 
quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị quyết số 49 không còn phù hợp với thực tế 
hiện nay.

Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện Nghị quyết số 49 trong những năm đến 
phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng theo chuẩn nghèo và chuẩn mức sống 
trung bình của quốc gia theo từng khu vực (Chính phủ đã thống nhất tại Phiên 
họp thường kỳ ngày 29/12/2020); đồng thời, đảm bảo công bằng cho một số đối 
tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo 
trợ xã hội trên địa bàn tỉnh đều được hưởng chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống 
theo Nghị quyết số 49; căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của 
HĐND tỉnh về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 
cuối năm 2019, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Công văn số 415/HĐND-VP 
ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng 
nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung một số Khoản của Điều 2 và 
Điều 3, Nghị quyết số, cụ thể:

1. Điều chỉnh, sửa đổi Khoản 4, Điều 2 lại như sau:
“4. Số lượng đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết này là 8.133 

người, bao gồm: 262 người có công cách mạng và 7.871 người thuộc diện bảo trợ 
xã hội; trong đó, 4.604 người cao tuổi; 3.267 người khuyết tật” (chi tiết theo các 
Phụ lục I, II, III, IV đính kèm).

2. Bãi bỏ Khoản 5, Điều 2.
3. Điều chỉnh mức sống trung bình từng khu vực để tính cấp bù số tiền 

chênh lệch mức trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng theo quy định tại Khoản 
1, Điều 3 như sau:

“Mức sống trung bình từng khu vực để tính cấp bù số tiền chênh lệch mức 
trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng theo quy định hiện hành của Chính phủ 
(kèm theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 49, dự thảo Nghị 
quyết HĐND tỉnh, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của 
HĐND tỉnh)

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: LĐTB&XH,TC, Tư pháp;
- CPVP;
- Lưu VT, KTTH, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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