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BÁO CÁO 
Đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định 
chế độ trợ giúp xã hội tại cộng đồng đối với người cao tuổi thuộc diện hộ 

nghèo không có vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp hoặc có nhưng những 
người này đã chết hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng vẫn còn ít 

nhất một trong các thành viên gia đình là ông bà nội; ông bà ngoại; cha; mẹ; 
cô, dì, chú, cậu, bác ruột; anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột                                               

trên địa bàn tỉnh Hải Dương

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Trong những năm qua, Nhà nước luôn quan tâm các đối tượng bảo trợ xã 
hội và đã ban hành nhiều văn bản quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với 
đối tượng bảo trợ xã hội, hiện nay các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội được thực 
hiện theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ. 

Riêng tỉnh Hải Dương đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND 
ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng tại cộng đồng gồm: Đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cha hoặc mẹ và 
người còn lại đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 
xã hội tại cộng đồng, không có khả năng nuôi dưỡng; đối tượng người từ 16 tuổi 
đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, 
đại học văn bằng thứ nhất mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng 
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, không 
có khả năng nuôi dưỡng. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đối tượng khó khăn chưa được hưởng chính 
sách bảo trợ xã hội hàng tháng trong đó có đối tượng người cao tuổi thuộc diện 
hộ nghèo không có vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp hoặc có nhưng những 
người này đã chết hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là đối tượng có 
hoàn cảnh khó khăn, hầu hết sống một mình, các trường hợp còn ông bà nội; 
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ông bà ngoại; cha; mẹ; cô, dì, chú, cậu, bác ruột; anh, chị, em ruột đều là 
người cao tuổi, nhiều trường hợp cũng khó khăn về kinh tế, thuộc diện hộ 
nghèo. Do vậy, đề nghị mở rộng đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

a) Mục tiêu tổng thể

- Quy định mở rộng đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội tại cộng đồng 
áp dụng trên địa bàn tỉnh thể hiện sự quan tâm đối với đối tượng bảo trợ xã hội, 
phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, khả năng cân đối ngân sách và 
đúng thẩm quyền, bảo đảm người dân được hưởng chính sách kịp thời, góp phần 
bảo đảm công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững.

- Tiếp tục quan tâm đến một số đối tượng yếu thế trong xã hội đã đang được 
hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.

b) Mục tiêu cụ thể

Quy định đối tượng và chế độ bảo trợ xã hội tại cộng đồng (ngoài các đối 
tượng đã được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị quyết số 
03/2021/NQ-HĐND).

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Xác định vấn đề bất cập

- Tại Điểm a, Khoản 5, Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/01/2014 quy định về trường hợp người cao tuổi được hưởng 
trợ cấp xã hội hàng tháng như sau: “Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có 
người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền 
phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng”. 

Tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP không quy định cụ thể về “người có 
nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng” để xác định người cao tuổi thuộc diện hộ 
nghèo hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 10 Luật Người 
cao tuổi năm 2009 có hiệu lực thi hành từ  ngày 01/7/2010 quy định “Người có 
nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi là con, cháu của người cao tuổi 
và những người khác có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định của 
pháp luật về hôn nhân gia đình”.

Tại Khoản 1 Điều 50 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2001 quy định “Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa 
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cha, mẹ và con, giữa anh chị em với nhau, giữa ông bà nội, ông bà ngoại và 
cháu, giữa vợ và chồng theo quy định của Luật này”.

Tại Khoản 1 Điều 107 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2015 quy định “Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa 
cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và 
cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy 
định của Luật này”.

Thực tế, các địa phương trong toàn tỉnh Hải Dương đã thực hiện việc xác 
định “người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng” để giải quyết chế độ trợ cấp xã 
hội hàng tháng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 cho đối 
tượng người cao tuổi thuộc hộ nghèo là vợ, chồng, con đẻ và con nuôi hợp pháp. 
Do vậy, những trường hợp đã được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm 
người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp 
pháp hoặc có nhưng những người này đã chết hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng, còn hoặc không còn ông bà nội; ông bà ngoại; cha; mẹ; cô, dì, chú, 
cậu, bác ruột; anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột.

- Ngày 15/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy 
định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Nghị định số 
136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị 
định số 20/2021/NĐ-CP có hiệu lực) quy định: 

+ Tại Điểm a Khoản 5 Điều 5 quy định người cao tuổi được hưởng trợ 
cấp xã hội hằng tháng như sau: “Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có 
người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền 
phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng”.

+ Tại Khoản 6, Điều 2 quy định: “Người có nghĩa vụ và quyền phụng 
dưỡng người cao tuổi là vợ, chồng hoặc các con, cháu của người cao tuổi và 
những người khác có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định của 
pháp luật về hôn nhân và gia đình”.

Như vậy, người cao tuổi thuộc hộ diện hộ nghèo vẫn còn ít nhất một trong 
các thành viên gia đình là ông bà nội; ông bà ngoại; cha; mẹ; cô, dì, chú, cậu, 
bác ruột; anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột không thuộc đối tượng được hưởng 
trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.  
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- Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố về số lượng người cao tuổi 
thuộc diện hộ nghèo được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ trước ngày 
01/7/2021 (thời điểm Nghị định số 20/2021/NĐ-CP có hiệu lực):

Đến thời điểm cuối tháng 8/2021: Số người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng còn 2.179 người (trường hợp còn ông bà nội; ông bà ngoại; cha; mẹ; cô, dì, 
chú, cậu, bác ruột; anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột là 2.119 người).

Đến thời điểm tháng 02/2022, một số huyện đã cho tạm dừng hưởng hoặc 
chấm dứt hưởng một số trường hợp còn ít nhất một trong các thành viên gia đình 
là ông bà nội; ông bà ngoại; cha; mẹ; cô, dì, chú, cậu, bác ruột; anh, chị, em ruột 
hoặc cháu ruột:

- Số người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng còn 1.658 người (trường 
hợp còn ông bà nội; ông bà ngoại; cha; mẹ; cô, dì, chú, cậu, bác ruột; anh, chị, 
em ruột hoặc cháu ruột 1.621 người);

- Số người đang tạm dừng hưởng trợ cấp từ ngày 01/9/2021 (huyện Ninh 
Giang): 322 người;

- Số người đã thôi hưởng trợ cấp (huyện Tứ Kỳ): 90 người.

 Tổng số  người là: 2.070 người (trường hợp còn ông bà nội; ông bà 
ngoại; cha; mẹ; cô, dì, chú, cậu, bác ruột; anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột là 
2.033 người, trong đó có 151 người có độ tuổi 80 trở lên).

Những người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có vợ, chồng, con đẻ, 
con nuôi hợp pháp hoặc có nhưng những người này đã chết hầu hết sống một 
mình, có hoàn cảnh rất khó khăn; các trường hợp còn ông bà nội; ông bà ngoại; 
cha; mẹ; cô, dì, chú, cậu, bác ruột; anh, chị, em ruột thì đều là người cao tuổi, 
nhiều trường hợp cũng khó khăn về kinh tế, thuộc hộ nghèo. Mặt khác, đối với 
các đối tượng người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, còn ông bà nội; ông bà 
ngoại; cha; mẹ; cô, dì, chú, cậu, bác ruột; anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột đã 
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ trước ngày 01/7/2021 mà bị chấm dứt hưởng 
trợ cấp xã hội hàng tháng sẽ khiến cuộc sống của họ càng khó khăn hơn, tạo dư 
luận không tốt trong xã hội, gây mất ổn định trật tự xã hội. 

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Do vậy, cần quy định các đối tượng người cao tuổi đang sống tại cộng 
đồng thuộc diện hộ nghèo, không có vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp hoặc 
có nhưng những người này đã chết hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 
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vẫn còn ít nhất một trong các thành viên gia đình là ông bà nội; ông bà ngoại; 
cha; mẹ; cô, dì, chú, cậu, bác ruột; anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột được hưởng 
chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng như đối tượng bảo trợ xã hội 
theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ trợ 
giúp xã hội tại cộng đồng đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có 
vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp hoặc có nhưng những người này đã chết 
hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng vẫn còn ít nhất một trong các thành 
viên gia đình là ông bà nội; ông bà ngoại; cha; mẹ; cô, dì, chú, cậu, bác ruột; anh, 
chị, em ruột hoặc cháu ruột trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

4. Đánh giá tác động của các giải pháp 

- Tiếp tục quan tâm đến một số đối tượng yếu thế trong xã hội đã đang được 
hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng, phù hợp với tình hình thực 
tế của địa phương, góp phần bảo đảm công bằng, ổn định xã hội và phát triển 
bền vững.

- Tác động về thủ tục hành chính: Giải pháp chỉ mở rộng đối tượng được 
hưởng chế độ trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và 
Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND, không làm phát sinh thủ tục hành chính (có 
Phụ lục I đính kèm).

5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (xác định thẩm quyền ban hành chính 
sách để giải quyết vấn đề)

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ 
Nghị quyết chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện (quy định mở rộng đối tượng 
hưởng chế độ trợ giúp xã hội đã được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 
và Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND).

III. Ý KIẾN THAM VẤN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, tham mưu, phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các Dự thảo: Tờ trình, Nghị quyết, 
báo cáo thực trạng, báo cáo đánh giá tác động của chính sách và đã lấy ý kiến 
đóng góp tham gia của các cơ quan, tổ chức liên quan bằng văn bản.
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2. Sau khi nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức liên quan, về 
cơ bản các ý kiến đồng tình với nội dung dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên có một số 
cơ quan tham gia đóng góp ý kiến, Sở Lao động Thương binh và Xã hội nghiên 
cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp vào dự thảo, trên cơ sở đó hoàn thiện Dự thảo 
Nghị quyết, Tờ trình và các tài liệu khác gửi Sở Tư pháp thẩm định.

3. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 592BC-STP 
ngày 18/4/2022; hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình và các tài liệu liên quan, 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại Tờ 
trình số 1290/TTr-SLĐTBXH ngày 20/4/2022.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, 
ngành, địa phương liên quan tổ chức thi hành chính sách; theo dõi việc hướng 
dẫn, tổ chức thi hành chính sách. Hàng năm, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh tình hình và kết quả thực hiện việc hỗ trợ theo chính sách, tham mưu Ủy ban 
nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ 
chức chính trị - xã hội giám sát, đánh giá việc thi hành chính sách./.

Nơi nhận:
-  - UBND tỉnh;
-  - Ban VHXH- HĐND tỉnh;
   - Lưu: VT, BTXH.

                         GIÁM ĐỐC

                     Bùi Thanh Tùng
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