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Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 367/LĐTBXH-

BTXH ngày 04/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc góp 

ý Dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội. Sau khi nghiên cứu, 

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung Dự thảo Nghị định quy định chính 

sách trợ giúp xã hội thay thế Nghi ̣ điṇh số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 

của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ 

xã hội, đồng thời có một số ý kiến góp ý cụ thể như sau: 

1. Tại khoản 3 Điều 4: 

Đề nghị bỏ đoạn: “đảm bảo không có người dân nào không được hưởng 

chính sách an sinh xã hội và xóa nghèo kinh niên”  

Viết lại như sau: “3. Căn cứ điều kiện kinh tế, xã hội địa phương, Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp 

xã hội khác phù hợp và quy định đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội 
khác trên địa bàn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương”. 

2. Tại Điều 5: 

2.1 khoản 1 

- Đề nghị gộp các điểm c và d, đ viết lại thành điểm c như sau: 

“c) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại thuộc một trong các trường 

hợp: mất tích; đang hưởng trơ ̣ cấp xã hôị hoặc đang được nuôi dưỡng, chăm 

sóc trong cơ sở trợ giúp xã hội; đang trong thời gian chấp hành án phaṭ tù taị 

traị giam hoặc đang chấp hành quyết điṇh xử lý vi phaṃ hành chính taị trường 
giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;” 

- Đề nghị gộp các điểm e, g, h và viết lại thành điểm d như sau: 

“d) Cả cha và me ̣thuộc một trong các trường hợp: mất tích theo quy điṇh 

của pháp luâṭ; đang hưởng trơ ̣ cấp xã hôị hoặc đang được nuôi dưỡng, chăm 

sóc trong cơ sở trợ giúp xã hội; đang trong thời gian chấp hành án phaṭ tù taị 

traị giam hoăc̣ đang chấp hành quyết điṇh xử lý vi phaṃ hành chính taị trường 
giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;” 

- Đề nghị gộp các điểm i, k và viết thành điểm đ như sau: 

“đ) Cha hoặc me ̣mất tích theo quy điṇh của pháp luâṭ và người còn lại 

thuộc một trong các trường hợp: đang hưởng trơ ̣ cấp xã hôị hoặc đang được 
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nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở trợ giúp xã hội; đang trong thời gian chấp 

hành án phaṭ tù taị traị giam hoăc̣ đang chấp hành quyết điṇh xử lý vi phaṃ 

hành chính taị trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt 
buộc;”  

2.2 khoản 5  

Tại điểm b đề nghị viết lại như sau: 

b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến đủ 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ 

cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang cư trú tại các xã 

đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven 
biển và hải đảo.  

Lý do: thay thế từ sống bằng từ cư trú để đảm bảo sử dụng từ theo đúng 

quy định của Luật Cư trú. 

Vùng đặc biệt khó khăn miền núi, xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi, các xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy 

định tại các văn bản hiện hành.   

 2.3 khoản 7  

Đề nghị thay từ “3 tuổi” thành “36 tháng tuổi” để thống nhất với các điều 

khác của Dự thảo như Điều 6…” 

“7. Trẻ em dưới 36 tháng tuổi thuộc hộ gia đình nghèo hoặc hộ cận 
nghèo.” 

2.4 khoản 8 

Đề nghị bổ sung cụm từ “Có giấy xác nhận bệnh mãn tính của cơ quan y 
tế có thẩm quyền” và viết lại như sau: 

“8. Người nhiễm HIV, người mắc bệnh mãn tính thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, không còn khả năng lao động, không có nguồn thu nhập hàng tháng như 

tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác từ ngân 

sách nhà nước (Có giấy xác nhận bệnh mãn tính của cơ quan y tế có thẩm 
quyền)”. 

3. Tại khoản 1 Điều 8: 

 Đề nghị bổ sung thêm đối tượng người đơn thân nghèo tại khoản 4 

Điều 5 để người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo không bị thiệt thòi trong 

thực hiện chính sách hỗ trợ mai táng phí so với các đối tượng bảo trợ xã hội 

khác. Người đơn thân nghèo chết không được hỗ trợ chế độ mai táng phí sẽ rất 

khó khăn cho các gia đình không may người đơn thân chết, chỉ còn lại những trẻ 

em không có kinh phí tổ chức mai táng cho bố hoặc mẹ bị chết. Việc bổ sung 

quy định này sẽ bảo đảm công bằng, không bỏ lọt đối tượng trong chính sách trợ 

giúp xã hội.  

4. Tại Điều 9: 

Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung như sau:  
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“Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này (trừ nhóm đối tượng quy 

định tại các khoản 5, 7, 9 Điều 5) học giáo dục phổ thông, học nghề, trung hoc̣ 

chuyên nghiêp̣, cao đẳng và đaị hoc̣ được hưởng chính sách hỗ trợ về giáo dục, 
đào tạo và dạy nghề theo quy định của pháp luật”. 

Lý do: nhóm đối tượng quy định tại các khoản 5, 7, 9 là nhóm đối tượng 

người cao tuổi, trẻ em dưới 36 tháng tuổi, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú 

không còn hoặc không có khả năng tham gia về lĩnh vực giáo dục, đào tạo và 

dạy nghề. 

5. Tại Điều 16: 

5.1 khoản 2 

Trường hợp đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị chết, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng. 

Đề nghị xem xét chỉnh sửa: Trường hợp đối tượng hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng bị chết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
ban hành quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 

5.2 khoản 4 

Về thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ 

trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các 

huyện…, đề nghị bổ sung: Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các tỉnh… 

6. Tại khoản 2 Điều 37: 

Chương VII như sau: “2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát 

hồ sơ đối tươṇg và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết điṇh chi trả 
chế độ chính sách theo mức và hệ số tương ứng quy định tại Nghị định này.” 

Đề nghị xem xét, chỉnh sửa như sau: 

“2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục chuyển mức 

và hệ số tương ứng quy định tại Khoản 1 Điều này.” 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân troṇg đề nghị Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội nghiên cứu, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTBXH) số 37A,  

  Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: KG-VX, TH, THCB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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