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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị 

quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, 

mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP 

ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

  

  Qua xem xét Tờ trình số 3754/TTr-UBND ngày 09/7/2020 của UBND 

tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác 

hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị 

định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam; làm việc trực tiếp với Sở Tài chính; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 

tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

I. Về căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành 

UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, 

mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn 

nhân theo Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh là cần thiết và phù 

hợp với thẩm quyền của HĐND tỉnh quy định tại khoản 3, Điều 7 Thông tư số 

84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính về quy định nội dung, mức 

chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị 

định số 09/2013/NĐ-CP. Quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết đảm bảo quy 

trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

II. Về dự thảo nghị quyết 

Ban cơ bản thống nhất với các nội dung quy định về phạm vi điều chỉnh, 

đối tượng áp dụng, nội dung và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nguồn 

kinh phí thực hiện như dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình. Ngoài ra, Ban 

có một số ý kiến sau: 

1. Tên gọi nghị quyết 

Để tên gọi nghị quyết được ngắn gọn và đầy đủ hơn, Ban đề nghị điều 

chỉnh: “Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, 

mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” thành “Quy định 

nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân theo 
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Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.”. Theo đó, 

phạm vi điều chỉnh cũng được thay đổi tương ứng. 

2. Về đối tượng áp dụng 

Tại điểm d, khoản 2, Điều 1: Bổ sung cụm từ “công lập và ngoài công 

lập” để phù hợp với đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 6 Thông tư 

84/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính như sau: “d) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

(công lập và ngoài công lập), cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước 

để thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân.” 

3. Nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân 

a) Về hỗ trợ tiền ăn trong thời gian nạn nhân tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã 

hội (tại điểm a, khoản 1 Điều 3): 

Tại điểm a, khoản 1, Điều 4 Thông tư 84/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính 

quy định: thời gian hỗ trợ không quá 03 tháng theo quy định tại khoản 3, Điều 25 

Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ; mặt khác, trên thực tế nếu không 

huy động được nguồn tài trợ, nguồn hợp pháp khác sẽ gây khó khăn cho đối 

tượng và cơ sở bảo trợ xã hội trong thời gian nạn nhân tạm trú. Vì vậy, Ban đề 

nghị thời gian hỗ trợ tối đa 03 tháng từ ngân sách nhà nước1. 

b) Về hỗ trợ học nghề (tại điểm b, khoản 2 Điều 3): 

Năm 2020, Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND 

tỉnh về “quy định cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng 

điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020” hết hiệu lực. Do 

vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được hưởng các chính sách hỗ 

trợ đào tạo nghề từ năm 2021 trở đi, Ban đề nghị bổ sung nội dung hỗ trợ quy định 

tại khoản 1, Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài 

chính về “quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và 

đào tạo dưới 03 tháng” vào điểm b, khoản 2 Điều 3 dự thảo nghị quyết. 

Ngoài ra, Ban đề nghị sau khi nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, để 

tạo điều kiện thuận tiện cho việc áp dụng các quy định liên quan đến nội dung và 

mức chi của công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân, khi UBND tỉnh 

ban hành quyết định thực hiện nghị quyết nên nghiên cứu kèm theo danh mục tất 

cả nội dung và mức chi liên quan được Trung ương và HĐND tỉnh quy định đã 

dẫn chiếu áp dụng tại nghị quyết này. 

                                           
1 

Các văn bản Thời gian hỗ trợ 
Nguồn hỗ trợ 

Ngân sách nhà 

nước 

Nguồn huy động hợp 

pháp khác 

Nghị định 09/2013/NĐ-CP của Chính phủ 60 ngày 60 ngày 0 

Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ 03 tháng 03 tháng 0 

Thông tư 84/2019/TT-BTC Bộ Tài chính 03 tháng 03 tháng 0 

Tờ trình 3754/TTr-UBND của UBND tỉnh 03 tháng 02 tháng 01 tháng 
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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 16, HĐND tỉnh khóa IX xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu khách mời; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV; 

- Lưu VT. 

TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 
           Trần Thị Bích Thu 

 

 


		2020-07-12T08:21:09+0700
	Việt Nam
	Hội đồng Nhân dân tỉnh<vphdnd@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




