
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /2022/NQ-HĐND     Lai Châu, ngày…… tháng…… năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

 Quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ  

người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ …. 

 

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 ngày 22 tháng 6 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 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 

11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn; 

Xét Tờ trình số ........./TTr-UBND ngày……tháng……năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ người 

được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra số ….. của Ban 

….., Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

 DỰ THẢO  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2021-nd-cp-che-do-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-giao-duc-tai-xa-phuong-477976.aspx


Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp 

đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 Nghị định 

số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.  

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ người được 

phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

Điều 2. Mức hỗ trợ, thời gian được hưởng hỗ trợ 

1. Mức hỗ trợ 

Người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn được hưởng mức hỗ trợ 360.000 đồng/tháng đối với 

mỗi người được giáo dục, giúp đỡ. 

Một người có thể được phân công trực tiếp giúp đỡ nhiều người nhưng 

không quá 03 người tại cùng một thời điểm. 

2. Thời gian được hưởng hỗ trợ 

a) Người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn được hưởng kinh phí hỗ trợ kể từ thời điểm Quyết 

định phân công người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục có hiệu lực thi hành 

cho đến khi kết thúc việc giúp đỡ. 

b) Trường hợp thời gian người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị 

áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thực hiện không đủ một 

tháng thì thời gian quy đổi để tính kinh phí hỗ trợ được xác định như sau: 

Thời gian thực hiện giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

dưới 15 ngày thì được tính quy đổi bằng ½ tháng. 

Thời gian thực hiện giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 

15 ngày trở lên thì được tính quy đổi bằng 01 tháng. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí chi trả hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị 

áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị quyết này 

được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2021-nd-cp-che-do-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-giao-duc-tai-xa-phuong-477976.aspx


Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, kỳ họp 

thứ …..thông qua ngày …….tháng ……… năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội, VP Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh uỷ;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  

- Thường trực HĐND - UBND các huyện, thành phố; 

-  Lưu: VT, TH3. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Giàng Páo Mỷ 
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