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BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, 
bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ gửi 
kèm công văn số 1114/SLĐTBXH-BTXH ngày 06/04/2022 của Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc thẩm định dự thảo “Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định chế độ trợ giúp xã hội tại cộng đồng đối với người cao 
tuổi thuộc diện hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng là 
vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp hoặc có nhưng những người này đang 
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương”; Sở Tư pháp có ý 
kiến như sau.

I. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết ban hành
Việc ban hành dự thảo là cần thiết, phù hợp với quy định tại Khoản 3 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 và tình hình thực tiễn trên 
địa bàn tỉnh.

2.Thẩm định các nội dung của dự thảo
2.1. Đề nghị cần thống nhất giữa tên gọi với phạm vi điều chỉnh, đối tượng 

áp dụng của dự thảo, đồng thời cần làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
của dự thảo, tránh gây nhầm lẫn, có nhiều cách hiểu khác nhau dẫn đến việc áp 
dụng không đúng trên thực tiễn, cụ thể:

- Sửa tên gọi như sau: “Nghị quyết quy định chế độ trợ giúp xã hội tại cộng 
đồng đối với 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”. Đồng thời 
giải thích rõ thêm về đối tượng được hưởng trợ giúp trong Tờ trình.

- Sửa lại Điều 1 như sau:
“Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định chế độ trợ giúp xã hội tại cộng đồng đối với 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.

2. Đối tượng áp dụng:
a) Người cao tuổi quy định tại Khoản 1 Điều này.
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b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý và thực 
hiện chi trả chế độ trợ giúp xã hội tại cộng đồng đối với người cao tuổi quy định 
tại nghị quyết này.”

2.2. Tại Khoản 3 Điều 2: Cần liệt kê cụ thể các chế độ khác được hưởng 
của nhóm đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh, ngoài các chế độ “Trợ cấp xã hội 
hàng tháng” và “Hỗ trợ chi phí mai táng khi chết”; việc này đảm bảo thực hiện 
chính sách được minh bạch, thuận tiện.

2.3. Bỏ Khoản 2 Điều 4 vì đối tượng điều chỉnh của dự thảo và Nghị định 
số 20/2021/NĐ-CP là khác nhau, các chế độ khác cần liệt kê cụ thể tại Khoản 3 
Điều 2 theo như phân tích ở trên.

2.4. Dự thảo đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ 
thống pháp luật. 

2.5. Về thủ tục hành chính: Dự thảo quy định bổ sung diện đối tượng 
được hưởng chế độ trợ giúp xã hội tại cộng đồng, mở rộng đối tượng thực hiện 
thủ tục hành chính “Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng 
tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng” được quy định tại 
Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, phù hợp 
với quy định tại Khoản 4 Điều 172 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (đã 
sửa đổi, bổ sung) và yêu cầu kiểm soát thủ tục hành chính.

2.6. Về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản: 
Thể thức văn bản trình bày theo Mẫu số 16 Phụ lục I Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lỗi chính 
tả, chỉnh lý dự thảo, như đánh số Điều theo thứ tự (Không có Điều 5).

II. KẾT LUẬN
Trên cơ sở ý kiến thẩm định trên, đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình, 

tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, đồng thời 
gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến 
Sở Tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Lãnh đạo Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, Phòng XD&PBPL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Ngoãn
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