
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp 
xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 1503/SLĐTBXH-XH ngày 24/10/2021 

của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đề nghị thẩm định hồ sơ xây 

dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (dự thảo Nghị quyết quy định mức 

chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang). 

Căn cứ Điều 121 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2020) , Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết 

định số 225/QĐ-STP ngày 27/10/2021 thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự 

thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối 

với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Hội 

đồng tư vấn thẩm định), do Giám đốc Sở Tư pháp là Chủ tịch Hội đồng; các 

thành viên Hội đồng gồm đại diện: Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, Ủy ban 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Hội 

Luật gia tỉnh Tuyên Quang và chuyên viên Sở Tư pháp. Ngày 28/10/2021, Hội 

đồng tư vấn thẩm định đã họp và cho ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết. 

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định ngày 

28/10/2021 và kết quả nghiên cứu độc lập, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
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14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- 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 hội (sau đây 

viết tắt là Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) quy định: 

“Điều 4. Mức chuẩn trợ giúp xã hội 

1. Mức chuẩn trợ giúp xã hội 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. 

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, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân 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. 

- 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-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (được đính 

chính tại Văn bản số 2323/LĐTBXH-BTXH ngày 20/7/2021 của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội) quy định: “3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: ...b) Căn cứ 

vào điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 

quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn  

bằng hoặc cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định 

tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; xem xét 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”. 

- Một số văn bản, tài liệu khác có liên quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-20-2021-nd-cp-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-467723.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-20-2021-nd-cp-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-467723.aspx
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II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Điểm a khoản 2 Điều 2 quy định:  

“2. Mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng 

tại cơ sở trợ giúp xã hội, cụ thể: 

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

giúp xã hội bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị 

quyết này nhân với hệ số 5,5…”. 

Điều 24 và khoản 1 Điều 25 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định:  

“Điều 24. Đối tượng bảo trợ xã hội được chăm sóc, nuôi dưỡng trong 

cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở trợ giúp xã hội) 

1. Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bao gồm: 

a) Đối tượng quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 5 của Nghị định này 

thuộc diện khó khăn không tự lo được cuộc sống và không có người nhận chăm 

sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; 

b) Người cao tuổi thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ 

giúp xã hội theo quy định của pháp luật về người cao tuổi; 

c) Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng 

trong cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.  

2. Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp bao gồm: 

a) Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn 

nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; 

b) Trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú; 

c) Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Người chưa thành niên, người không còn khả năng lao động là đối 

tượng thuộc diện chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định 

của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

4. Thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 

này tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội tối đa không quá 03 tháng. Trường hợp 

quá 3 tháng mà không thể đưa đối tượng trở về gia đình, cộng đồng thì cơ quan 

quản lý cấp trên của cơ sở trợ giúp xã hội xem xét, quyết định giải pháp phù hợp. 

5. Đối tượng tự nguyện sống tại cơ sở trợ giúp xã hội bao gồm: 

a) Người cao tuổi thực hiện theo hợp đồng ủy nhiệm chăm sóc; 



4 

 

b) Người không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, 

không có điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu vào sống tại cơ sở trợ giúp xã 

hội. 

Điều 25. Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội  

Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 24 Nghị định này khi 

sống tại cơ sở trợ giúp xã hội được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng theo 

quy định sau đây: 

1. Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng thấp nhất cho mỗi đối tượng bằng 

mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định  này nhân với 

hệ số tương ứng theo quy định sau đây: 

a) Hệ số 5,0 đối với trẻ em dưới 04 tuổi; 

b) Hệ số 4,0 đối với các đối tượng từ đủ 4 tuổi trở lên”. 

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP thì 

mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng không áp dụng cho đối tượng tự nguyện 

sống tại cơ sở trợ giúp xã hội (khoản 5 Điều 24 Nghị định số 20/2021/NĐ -CP), 

đề nghị chỉnh sửa cho phù hợp. 

- Dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng cho 

các đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội được 

hưởng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân hệ số 5,5 áp dụng cho tất cả các đối 

tượng: Đề nghị xem xét nâng mức trợ cấp cho trẻ em dưới 4 tuổi vì xuất phát từ 

nhu cầu chăm sóc, dinh dưỡng đối với đối tượng này cần được quan tâm ưu tiên 

đặc biệt. 

2. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại toàn bộ dự thảo Nghị quyết để chỉnh 

sửa thể thức, kỹ thuật trình bày của văn bản cho phù hợp với quy định tại 

Chương V (từ Điều 55 đến Điều 81) và Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Rà soát 

câu từ bảo đảm sự chính xác và tính thống nhất trong toàn bộ nội dung dự thảo 

Nghị quyết. 

3. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết 

Đề nghị chỉnh sửa dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị quyết cho phù hợp với 

Mẫu số 03 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
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hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), cụ thể: 

- Bổ sung 02 nội dung sau: (1) Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết; 

(2) Những vấn đề cần xin ý kiến (nếu có).  

- Bỏ những nội dung sau: Mục I (Tên gọi Nghị quyết); Mục IV (Phạm vi 

điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị quyết); Mục VI (Dự kiên nguồn lực, 

điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị quyết sau khi được thông qua); Mục 

VII (Thời gian dự kiến thông qua Nghị quyết), vì những nội dung này đã có 

trong Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết và đã được Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh nhất trí. 

- Chỉnh sửa tên và nội dung Mục V (Mục tiêu, nội dung của dự thảo Nghị 

quyết) thành “Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết”. 

III. KẾT LUẬN 

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thẩm định nêu tại Mục II Báo 

cáo thẩm định này; đồng thời rà soát lại toàn bộ nội dung dự thảo văn bản để 

chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo văn bản cho phù hợp với pháp luật hiện hành. 

2. Sau khi hoàn chỉnh theo Mục II, khoản 1 Mục III Báo cáo này, dự thảo 

văn bản đủ điều kiện trình UBND tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các 

đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (để biết); 
- Trang TTĐT STP (đăng tải); 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 

   (Lan.05b điện tử) 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 
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