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ruột hoặc cháu ruột trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương. 

 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 

hỗ trợ kinh phí trợ giúp xã hội 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, cụ thể như 

sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Người cao tuổi năm 2009; 

- Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số diều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

- 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; 

- 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. 
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- Thông báo số 622-TB/TU ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

kết luận về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi 

thuộc hộ nghèo có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng trên địa bàn tỉnh. 

- 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”. 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 

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”. 

- 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 thi hành ngày 01/7/2021) 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 
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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.   

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP chưa bao phủ hết đối tượng có hoàn cảnh 

khó khăn, trong đó có người cao tuổi 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. 

- Ngày 09/12/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có Công văn số 

690/BTXH-CSBTXH gửi các tỉnh trả lời về việc “đối tượng theo quy định tại 

điểm a và d Khoản 5, Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP còn người có 

nghĩa vụ, quyền phụng dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và 

gia đình là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn thuộc thẩm quyền xem xét, 

quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP” (Tại mục 1.16 phần I Tổng hợp trả lời một số 

quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP kèm theo Công văn số 690/BTXH-

CSBTXH). 

2. Cơ sở thực tiễn 

a) Tại tỉnh Hải Dương  

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. 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. 

Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố về số lượng 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 và tại thời điểm 

ngày 30/6/2021 còn hưởng chế độ trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 

hội tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ cụ thể 

như sau: 
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- Đến thời điểm cuối tháng 8/2021: Số người đã được tạm ứng, tạm cấp 

hoặc đã được cấp kinh phí trợ giúp xã hội là: 2.120 người 

- Đến thời điểm tháng 4/2022, một số huyện đã cho tạm dừng hưởng hoặc 

thôi 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: 

Tổng số trường hợp 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 là 2.032 người, trong đó có 145 người có độ tuổi 80 trở 

lên: (Phụ lục 1 đính kèm), trong đó: 

+ Số người đã được tạm ứng, tạm cấp hoặc đã được cấp kinh phí trợ giúp 

xã hội: 1.558 người; 

+ Số người tạm dừng hưởng trợ cấp từ tháng 9/2021 (huyện Ninh Giang): 

321 người; 

+ Số người đã thôi hưởng trợ cấp (huyện Tứ Kỳ): 153 người. 

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 và tại thời 

điểm ngày 30/6/2021 còn hưởng chế độ trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 

xã hội tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 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.  

b) Tham khảo việc thực hiện tại các tỉnh, thành phố:  

Ngày 30/6/2021, tỉnh Hưng Yên đã ban hành Nghị quyết số 17/2021/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định mức trợ cấp, hỗ trợ đối 

với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó quy 

định đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gồm “Người cao tuổi 

đang sống tại cộng đồng thuộc diện hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và 

quyền phụng dưỡng gồm: Vợ, chồng, con và cháu ruột (cháu ruột của người 

cao tuổi mà người cao tuổi là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại) hoặc có 

nhưng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng.”. Sau 

khi nhận được Công văn số 690/BTXH-CSBTXH ngày 09/12/2021 của Bộ Lao 



5 

động Thương binh và Xã hội, có một số tỉnh, thành đang tiến hành khảo sát, 

đánh giá chuẩn bị trình tự thủ tục để trình Hội đồng nhân dân tỉnh như Thanh 

Hóa, Phú Thọ,… 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

 a) 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. 

b) 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. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết 

a) Việc xây dựng phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành, chỉ quy 

định những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, không quy định lại các nội 

dung đã được quy định tại văn bản Luật, Nghị định. Những nội dung không quy 

định tại Nghị quyết, thực hiện theo đúng quy định của Nghị định 20/2021/NĐ-CP. 

b) Đảm bảo chính sách được thực hiện ổn định, bảo đảm đầy đủ quyền và lợi 

ích của các đối tượng có liên quan trong việc thực hiện chế độ chính sách trợ giúp xã 

hội. 

c) Quy định các chế độ chính sách bảo trợ xã hội phù hợp với tình hình 

kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh hiện nay. Nguồn kinh phí thực hiện theo đúng 

quy định của Luật Ngân sách. 

III. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ  

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng  

1.1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quy định chế độ hỗ trợ kinh phí 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, tại 

thời điểm ngày 30/6/2021 còn hưởng chế độ trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính 

phủ. 

1.2. Đối tượng áp dụng 

a) Người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi đang sinh sống tại 

cộng đồng đảm bảo các điều kiện sau: 

- Thuộc diện hộ nghèo; 
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- 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; 

- Tại thời điểm ngày 30/6/2021 còn hưởng chế độ trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của 

Chính phủ. 

b) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan với 

chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi quy định tại Nghị quyết này. 

2. Nội dung 

a) Chế độ hỗ trợ: Trợ cấp xã hội, hỗ trợ mai táng phí. 

b) Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01/07/2021 (ngày Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP có hiệu lực) đến khi chính sách theo 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 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 

được thực hiện (dự kiến từ ngày 01/05/2022). 

3. Kinh phí hỗ trợ 

3.1. Trợ cấp xã hội 

a) Mức hỗ trợ 

Mức hỗ trợ bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội (quy định tại Nghị quyết số 

03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương  

quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ 

đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương là 380.000 

đồng/tháng) nhân với hệ số tương ứng quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 6 Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP đối với đối tượng 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. 

- Đối tượng từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi: 570.000 đồng/tháng (hệ số 1,5 x 380.000 đồng) 

- Đối tượng từ đủ 80 tuổi trở lên: 760.000 đồng/tháng (hệ số 2,0 x 380.000 đồng). 

Mỗi đối tượng chỉ được hưởng 1 lần trợ cấp xã hội/tháng (đối tượng hiện 

đang sinh sống được hưởng từ tháng 7/2021 đến hết tháng 4/2022; đối tượng đã 

chết, được hưởng từ tháng 7/2021 cho đến tháng ngay sau tháng đối tượng 

chết). Trường hợp thuộc đối tượng tại Nghị quyết này, đã được hưởng chế độ trợ 

giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP từ ngày 01/7/2021 
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đến nay thấp hơn mức quy định tại Nghị quyết này thì được hỗ trợ thêm phần 

kinh phí chênh lệch. 

b) Thời gian hỗ trợ:  

Từ tháng 7/2021 đến hết tháng 4/2022. 

c) Kinh phí (Phụ lục 2 đính kèm) 

Tổng số người: 2.122 người, tổng kinh phí: 12.173.300.000 đồng, gồm: 

- Huyện Thanh Miện: 265 người, tổng số tiền 1.504.420.000 đồng 

- Huyện Bình Giang: 160 người, tổng số tiền 928.720.000 đồng 

- Huyện Cẩm Giàng: 163 người, tổng số tiền 930.810.000 đồng 

- TP Chí Linh: 64 người, tổng số tiền 353.020.000 đồng 

- Huyện Gia Lộc: 203 người, tổng số tiền 1.178.950.000 đồng 

- TX Kinh Môn:  92 người, tổng số tiền 533.330.000 đồng 

- Huyện Nam Sách: 104 người, tổng số tiền 600.780.000 đồng 

- Huyện Kim Thành: 104 người, tổng số tiền 614.080.000 đồng 

- Huyện Thanh Hà: 191 người, tổng số tiền 1.100.480.000 đồng 

- TP Hải Dương: 222 người, tổng số tiền 1.264.450.000 đồng  

- Huyện Ninh Giang: 346 người, tổng số tiền 1.946.360.000 đồng 

- Huyện Tứ Kỳ: 208 người, tổng số tiền 1.217.900.000 đồng  

3.2. Hỗ trợ chi phí mai táng 

a) Mức hỗ trợ 

Mức hỗ trợ bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội (theo mức quy định tại 

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hải Dương và Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) đối với những 

người chết từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/4/2022: 7.600.000 đồng/người 

(20 lần x 380.000 đồng) 

b) Kinh phí (Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm) 

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

hỗ trợ chi phí mai táng: Tổng số người: 44 người, tổng kinh phí: 334.400.000 

đồng, gồm: 

- Đối tượng chết từ thời điểm ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/3/2022: 29 

người, tổng số tiền 220.400.000 triệu đồng 

+ Đối tượng đã được tạm ứng, tạm cấp hoặc đã được cấp kinh phí mai 

táng phí: 19 người, tổng số tiền 144.400.000 triệu đồng, gồm: 

Huyện Thanh Miện: 05 người, tổng số tiền 38.000.000 đồng 

Huyện Bình Giang: 02 người, tổng số tiền 15.200.000 đồng 
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Huyện Cẩm Giàng: 01 người, tổng số tiền 7.600.000 đồng 

TP Chí Linh: 0 người 

Huyện Gia Lộc: 02 người, tổng số tiền 15.200.000 đồng 

TX Kinh Môn:  03 người, tổng số tiền 22.800.000 đồng 

Huyện Nam Sách: 0 người 

Huyện Kim Thành: 01 người, tổng số tiền 7.600.000 đồng 

Huyện Thanh Hà: 01 người, tổng số tiền 7.600.000 đồng 

TP Hải Dương: 03 người, tổng số tiền 22.800.000 đồng  

Huyện Ninh Giang: 01 người, tổng số tiền 7.600.000 đồng  

Huyện Tứ Kỳ: 0 người 

+ Đối tượng chưa cấp kinh phí mai táng phí do đang trong thời gian xét 

duyệt hồ sơ: 07 người, tổng số tiền 53.200.000 đồng, gồm: 

TP Chí Linh: 02 người, tổng số tiền 15.200.000 đồng 

Huyện Thanh Hà: 03 người, tổng số tiền 22.800.000 đồng 

TP Hải Dương: 02 người, tổng số tiền 15.200.000 đồng 

+ Đối tượng chưa cấp kinh phí mai táng phí do đang tạm dừng hưởng trợ 

cấp (huyện Ninh Giang): 03 người, tổng số tiền 22.800.000 đồng. 

- Dự kiến đối tượng chết trong tháng 4/2022: 15 người x 7.600.000đ/người = 

114.000.000 đồng 

           Kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng chết từ thời điểm ngày 

01/7/2021 đến hết ngày 30/4/2022 (đã bao gồm dự kiến đối tượng và kinh phí hỗ 

trợ chi phí mai táng phí cho đối tượng chết trong tháng 4/2022): 334.400.000 

đồng (44 người) 

           Vậy, tổng kinh phí hỗ trợ tại khoản 3.1 và khoản 3.2 phần IV (đã bao 

gồm dự kiến đối tượng và kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng phí cho đối tượng 

chết trong tháng 4/2022): 12.507.700.000 đồng (Mười hai tỷ năm trăm linh bảy 

triệu bảy trăm ngàn đồng). 

4. Nguồn lực hỗ trợ: 

          - Tổng kinh phí (đã bao gồm dự kiến đối tượng và kinh phí hỗ trợ chi phí 

mai táng phí cho đối tượng chết trong tháng 4/2022): 12.507.700.000 đồng 

(Mười hai tỷ năm trăm linh bảy triệu bảy trăm ngàn đồng). 

Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp bảo 

đảm xã hội được bố trí trong ngân sách hàng năm của tỉnh. 

- Trường hợp các địa phương đã tạm ứng, tạm cấp hoặc đã cấp cho các 

đối tượng quy định tại khoản 1 Phần IV Tờ trình này: 



9 

 + Cho thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021: được quyết 

toán vào niên độ ngân sách năm 2021; 

 + Cho thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/4/2022: được quyết 

toán vào niên độ ngân sách năm 2022. 

- Trường hợp các địa phương chưa thực hiện tạm ứng, tạm cấp hoặc chưa 

cấp cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Phần IV Tờ trình này cho thời gian 

từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/4/2022 thì được cấp đảm bảo đầy đủ cho các 

đối tượng và được quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2022. 

Vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định./. 

(Gửi kèm Bản tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ 

quan liên quan; dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh). 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP HĐND, UBND tỉnh; 

-  - Lưu: VT, KGVX. Lai (25)                                                          

 

                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Triệu Thế Hùng 
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