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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách

hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh
 

Sau khi xem xét Tờ trình số 1517/TTr-UBND ngày 17/3/2023 về đề nghị thống nhất 
phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 của HĐND tỉnh và Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh, 
làm việc với các cơ quan liên quan và một số địa phương, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo 
HĐND tỉnh một số nội dung sau:

 Căn cứ quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ1, tại kỳ 
họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X đã xem xét, ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một 
số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan 
cho các đối tượng cách ly tập trung. Trong đó dự kiến nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ riêng 
cho đối tượng lao động tự do khoảng 15 tỷ đồng. 

Trong quá trình triển khai Nghị quyết 45/NQ-HĐND, phát sinh nhóm đối tượng lao 
động tự do làm việc đi và về trong ngày tại các tỉnh, thành phố giáp ranh với Quảng Nam 
chưa được quy định tại Nghị quyết 45/NQ-HĐND. Do vậy, tại Công văn số 8348/UBND-
KGVX ngày 23/11/2021, UBND tỉnh đề nghị bổ sung nhóm đối tượng lao động tự do nêu 
trên thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 45/NQ-HĐND (khoảng 5.000 lao động 
với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng). Căn cứ thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 
Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06/8/2021 của UBTVQH, Thường trực HĐND 
tỉnh thống nhất về nguyên tắc bổ sung đối tượng này và đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí 
thực hiện, tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại Thông báo số 70/TB-HĐND ngày 01/12/2021. 

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bùng phát 
lan rộng, nhất là thời điểm những tháng cuối năm 2021, nhiều địa phương thực hiện giãn 
cách xã hội trên phạm vi diện rộng, thời gian kéo dài, nhiều lần trên cùng một địa bàn, làm 
gia tăng số lao động tự do bị mất việc làm. Do vậy, số đối tượng và kinh phí theo dự kiến tại 
Nghị quyết 45/NQ-HĐND và Thông báo 70/TB-HĐND phát sinh tăng khá lớn. Theo Báo 
cáo số 43/BC-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh, các địa phương đã rà soát, thực hiện 
hỗ trợ 159.469.430.000 đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ cho nhóm đối tượng lao động tự do 
là 142.497.700.000 đồng, tăng 117.497.700.000 đồng so với dự kiến của Nghị quyết 45/NQ-

1 “ Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Căn cứ điều 
kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ 
trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày 
tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương”.
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HĐND và Thông báo số 70/TB-HĐND. Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết 
45/NQ-HĐND: “Tùy theo diễn biến của tình hình dịch Covid-19 từ nay đến hết ngày 31 tháng 
12 năm 2021, trường hợp phát sinh đối tượng và chính sách liên quan, giao UBND tỉnh thống 
nhất với Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất”, nhưng khi phát 
sinh về số lượng đối tượng và tổng kinh phí thực hiện, UBND tỉnh chưa kịp thời trao đổi, 
thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, nên không có căn cứ để thực hiện hỗ trợ chính sách 
với số kinh phí phát sinh nêu trên. Do vậy, tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về 
nội dung đã nêu2 là cần thiết và đúng thẩm quyền.

  Ban Văn hóa – Xã hội thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét tổng kinh phí thực hiện 
chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 45/NQ-HĐND là 159.469.430.000 đồng từ nguồn ngân 
sách tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Bao gồm: kinh phí hỗ trợ cho đối tượng cách ly tập trung là 
16.971.730.000 đồng; kinh phí hỗ trợ cho đối tượng lao động tự do là 142.497.700.000 đồng. 
Ban đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo theo đúng quy 
định và chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của đối tượng thụ hưởng, mức chi hỗ 
trợ, số liệu bổ sung số lượng đối tượng thụ hưởng và tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết 
45/NQ-HĐND, Thông báo 70/TB-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời, Ban đề 
nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm điểm, rút kinh 
nghiệm trong việc chậm trễ tham mưu trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét theo thẩm 
quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 
06/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và khoản 2 Điều 5 Nghị quyết 45/NQ-HĐND, 
không xử lý kịp thời việc phát sinh số lượng đối tượng và kinh phí tại thời điểm còn hiệu lực 
của Nghị quyết, dẫn đến phải báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp lần này.

Sau khi được HĐND tỉnh xem xét thống nhất, Ban đề nghị đưa nội dung này vào Nghị 
quyết chung của kỳ họp để UBND tỉnh triển khai thực hiện.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội về Tờ trình của UBND tỉnh 
đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 45/NQ-HĐND của 
HĐND tỉnh. Kính trình kỳ họp thứ mười ba, 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

2 Tờ trình số 1517/TTr-UBND ngày 17/3/2023  của UBND tỉnh về đề nghị thống nhất phân bổ kinh phí thực hiện chính 
sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh. 
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