
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TTr-UBND Lai Châu, ngày        tháng       năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp  

xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Thông báo số 318-TB/TU ngày 28/02/2021 của Tỉnh ủy về Kết 

luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 25/02/2022; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông 

qua Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Căn cứ pháp lý 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

(gọi tắt là Nghị định số 20/2021/NĐ-CP). 

2. Căn cứ thực tiễn 

Từ năm 2015 đến 30/6/2021, chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng 

bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện theo 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 (sau đây gọi là Nghị định 136/2013/NĐ-CP). Qua đó, giúp 

đối tượng ổn định cuộc sống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. 

Tuy nhiên do kinh tế tăng trưởng, đời sống của nhân dân nâng lên, nên mức 

chuẩn trợ cấp cho các đối tượng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP không còn 

phù hợp. 

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 (sau đây gọi  là 
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Nghị định 20/2021/NĐ-CP) thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, trong đó 

tại điểm a, khoản 3, Điều 4 của Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định: Tùy thuộc 

điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp quyết định“Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã 

hội áp dụng trên địa bàn bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và 

mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định”. 

Để thực hiện đúng quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và phù hợp 

với tình hình thực tế tại địa phương, việc trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành 

Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 

THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu nhằm triển khai kịp thời các quy định của Trung ương tại Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP làm cơ sở để UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP phù 

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời bảo đảm các đối tượng yếu 

thế, người dân gặp rủi ro đột xuất được hỗ trợ kịp thời từ ngân sách Nhà nước và 

nguồn đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức và cộng đồng (nếu có) giúp người dân 

giảm bớt những khó khăn, ổn định đời sống và hướng tới mục tiêu đảm bảo an 

sinh, công bằng và ổn định xã hội. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Nhằm cụ thể hóa các quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội. 

Nghị quyết được xây dựng phải 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; mức chuẩn trợ 

giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội, khả năng cân đối ngân sách nhà nước. 

Nghị quyết được thực hiện nhằm đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội với 

quan điểm lấy con người làm trung tâm, không ai bị bỏ lại phía sau. Ngoài ra việc 

thực hiện Nghị quyết còn thể hiện tính ưu việt của chính sách đối với nhóm đối 

tượng yếu thế giúp họ có điều kiện phát triển bình đẳng góp vào phần ổn định an 

ninh, chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT. 



3 
 

Trên cơ sở quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 4 Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã giao cho Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức 

soạn thảo dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp 

xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

đã chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, 

mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

đã được tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan có liên quan, UBND các 

cấp. Toàn bộ nội dung, hồ sơ dự thảo Nghị quyết cũng đã được đăng tải lên mục 

“LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT” trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu và Trang thông tin điện tử của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: https://sldtbxh.laichau.gov.vn (lần 1) 

từ ngày 17 tháng 8 năm 2021 đến ngày 09 tháng 9 năm 2021, (lần 2) từ ngày 14 

tháng 9 năm 2021 đến 25 tháng 9 năm 2021. Đồng thời, dự thảo Nghị quyết đã 

được cơ quan chủ trì soạn thảo xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo 

thẩm định số 1173/BC-STP ngày 07 tháng 10 năm 2021. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ 

QUYẾT 

1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết gồm 05 điều 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng. 

Điều 3. Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội; thời gian áp dụng. 

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

2. Nội dung cơ bản 

2.1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, 

mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

2.2. Đối tượng áp dụng 

- Đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

2.3. Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội; thời gian áp dụng  

https://sldtbxh.laichau.gov.vn/
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- Mức chuẩn trợ giúp xã hội: 360.000 đồng/tháng. 

- Mức trợ giúp xã hội bằng mức trợ giúp xã hội tối thiểu quy định tại Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. 

- Thời gian áp dụng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội: từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn tài trợ hợp 

pháp khác. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, 

mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Ủy 

ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Xin gửi kèm theo Tờ trình này các tài liệu: 

1. Dự thảo Nghị quyết. 

2. Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp. 

3. Báo cáo của cơ quan soạn thảo giải trình tiếp thu hoặc không tiếp thu ý 

kiến thẩm định của Sở Tư pháp; 

4. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân;  

5. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định 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./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT.TU, TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đoàn ĐB QH tỉnh; 
- Các ban HĐND tỉnh; 
- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Sở Lao động – TBXH; 
- Lưu: VT, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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