
TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

HĐND VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI THUỘC DIỆN HỘ 

NGHÈO KHÔNG CÓ VỢ, CHỒNG, CON HOẶC CÓ NHƯNG 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 

 

STT Tên đơn vị 

tham gia 

Nội dung tham gia Nội dung tiếp thu 

1 Sở Tài chính 1. Tại Điều 2. Nội dung và kinh phí hỗ trợ: Đề nghị cơ quan soạn thảo văn 

bản xem xét, kết cấu theo hướng sau:  

“1. Nội dung  

a) Chế độ hỗ trợ  

b) Thời gian hỗ trợ  

2. Kinh phí hỗ trợ  

a) Trợ cấp xã hội hàng tháng  

b) Hỗ trợ chi phí mai táng 

2. Tại Dự thảo thì kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng được ước tính thời điểm 

01/7/2021 đến hết tháng 4/2022. Do đó Sở Tài chính đề nghị cơ quan soạn 

thảo xem xét, bổ sung thêm tại Phần 2 Điều 2 Dự thảo như sau:  

“Đối tượng chết từ thời điểm ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/4/2022 được 

hỗ trợ chi phí mai táng (đã bao gồm dự kiến số đối tượng và kinh phí hỗ trợ 

chi phí mai táng cho đối tượng chết trong tháng 4/2022)” 

3. Đối với số liệu kinh phí thực hiện hỗ trợ cơ quan soạn thảo đề xuất là 

12.378.310.000 đồng (tính thời điểm từ 01/7/2021 đến hết tháng 4/2022): 

Sở Tài chính đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng 

Ủy ban nhân dân 12 huyện, thành phố, thị xã rà soát, xác nhận số kinh phí 

nêu trên làm căn cứ để Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.  

4. Tại Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện: Sở Tài chính đề nghị cơ quan soạn 

thảo văn bản xem xét, quy định cụ thể đối với nguồn kinh phí các địa phương 

đã tạm ứng, tạm cấp hoặc đã cấp cho các đối tượng được quy định tại Điều 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

ghi nhận và tiếp thu các ý kiến tham 

gia. 

 



1 Nghị quyết này, trong đó cụ thể thời điểm theo niên độ ngân sách năm 

2021 và năm 2022 (từ 01/7/2021 đến hết 31/12/2021 và từ thời điểm 

01/01/2022 đến hết ngày 30/4/2022).  

2 Sở Tư pháp 1. Về chủ trương xây dựng, ban hành nghị quyết hỗ trợ cho nhóm đối tượng 

là: “Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, vẫn còn ông bà nội; ông bà ngoại; 

cô, dì, chú, cậu, bác ruột; anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột”  là cần thiết, do 

không thuộc đối tượng được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng 

đồng theo quy định tại điểm a Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ -

CP, đảm bảo các nội dung sau: 

 - Thời kỳ hỗ trợ: Từ ngày 01/07/2021 (ngày Nghị định số 20/2021/NĐ -CP 

có hiệu lực) đến khi nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh quy định chế độ trợ 

giúp xã hội tại cộng đồng đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, vẫn 

còn người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng là ông bà nội; ông bà ngoại; 

cô, dì, chú, cậu, bác ruột; anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột có hiệu lực (dự 

kiến từ ngày 01/05/2022). 

 - Mức hỗ trợ: Tổng số tiền hỗ trợ (đã bao gồm dự kiến số tiền hỗ trợ mai 

táng phí cho đối tượng chết trong tháng 4/2022).  

- Chế độ hỗ trợ: Trợ cấp xã hội thường xuyên, hỗ trợ mai táng phí và hỗ trợ 

khác (nếu có). 

2. Đề nghị nghiên cứu, bố cục lại dự thảo Nghị quyết đảm bảo các nội dung 

trên, trong đó có điều khoản gian Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện 

Nghị quyết đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng mức hỗ trợ và 

phù hợp với quy định của pháp luật.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

ghi nhận và tiếp thu các ý kiến tham 

gia. 

 

3 UBND các 

huyện, TX, TP: 

Thanh Miện, Hải 

Dương, Thanh 

Hà, Kim Thành, 

Nam Sách, Kinh 

Môn, Gia Lộc, 

Cẩm Giàng, Chí 

Linh, Bình 

Giang, Ninh 

Giang 

 

- Nhất trí với nội dung của dự thảo Nghị quyết. 

- Xin đính chính và báo cáo lại số liệu của địa phương về người cao tuổi 

thuộc diện hộ nghèo thuộc đối tượng dự thảo Nghị quyết nêu  

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

ghi nhận và tiếp thu các ý kiến tham 

gia. 

 



4 UBND huyện Tứ 

Kỳ 

- Nhất trí với việc ban hành Nghị quyết;  

- Nhất trí về hình thức, thể thức và bố cục của dự thảo Nghị quyết;  

- Đề nghị làm rõ những trường hợp trước đây chưa được hưởng hoặc đã 

hưởng trên địa bàn huyện Tứ Kỳ mà còn sống nhưng đã bị chấm dứt có được 

khôi phục hưởng tiếp không; 

- Gửi lại số liệu báo cáo của địa phương về người cao tuổi thuộc diện hộ 

nghèo thuộc đối tượng dự thảo Nghị quyết nêu  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

ghi nhận và tiếp thu các ý kiến tham 

gia. 

 

 


