
BẢNG TỔNG HỢP 

Giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố vào dự thảo Nghị quyết 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-STP ngày      tháng  10   năm 2022) 

 

Số TT 
Tên cơ quan, đơn 

vị 
Ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị 

Ý kiền giải trình của Sở Tư 

pháp 

1.  Sở Nội vụ 

Đề xuất xem xét bổ sung quy định cụ thể về nguyên tắc tínhthời gian hỗ 

trợđể đảm bảo tính chặt chẽ khi thực hiện chính sách trong trường hợp:thời 

gian trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn không đủ 

01(một) tháng 

    

 Nhất trí tiếp thu 

 

 

2.  

Sở Lao động, 

Thương binh và xã 

hội 

Đề nghị bổ sung Điều 2 của dự thảo Nghị quyết như sau: Người được phân 

công trực tiếp giúp đỡ người được 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, nhưng không quá 03 người được giáo dục, giúp đỡ cùng một thời điểm 

(Theo Điểm b Khoản 1 Điều 29 Nghị định số120/2021/NĐ-CP ngày  24 

tháng 12 năm 2021 của Chính phủ). 

Nhất trí tiếp thu 

3.  Sở Tài chính 

Đề nghị bổ sung quy định về điều kiện hỗ trợ như sau:  

“Điều kiện hỗ trợ: Đối tượng được hưởnghỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện 

sau: 

a) Có Quyết định phân công trực tiếp giáo dục, quản lý, giúp đỡ người được 

giáo dục. 

b) Có Kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ người được giáo dục theo quy định 

của pháp luật. 

c) Một người có thể được phân công giáo dục, quản lý, giúp đỡ nhiều người 

nhưng không quá 03 người cùng một thời điểm” 

 

Không tiếp thu, vì việc 

quy định như Sở Tài chính 

đề xuất sẽ dẫn đến có nội 

dung vừa thừa, có nội dung 

lại không đầy đủ. Vì theo 

quy định tại Điều 12 của 

Nghị định 120/2021/NĐ-CP 

thì người được phân công 

giúp đỡ người được giáo dục 

sẽ được hưởng mức hỗ trợ 

tối thiểu là 360.000 đồng/ 

tháng. Còn trách nhiệm của 

người được phân công đã 

được quy đinh cụ thể tại 



Nghị định 120/2021/NĐ-CP, 

trong đó việc xây dựng Kế 

hoạch giáo dục, quản lý, 

giúp đỡ người được giáo dục 

chỉ là 01 trong những nhiệm 

vụ của người được phân 

công. 

Điều 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ đề nghị sửa lại như sau:  

“1. Kinh phí hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ tại Nghị 

quyết này do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà 

nước hiện hành. 

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập dự toán kinh phí, chi trả hỗ trợ 

hàng tháng quy định tại Nghị quyết này.” 

Tiếp thu theo hướng chỉnh 

sửa lại nội dung khoản 1 

Điều 3. Bên cạnh đó, Sở Tư 

pháp đề xuất bỏ nội dung tại 

khoản 2 Điều 3, vì nội dung 

khoản 2 đã được quy định tại 

Nghị định 120/2021/NĐ-CP. 

Hơn nữa, tên Điều 3 quy 

định về Nguồn kinh phí chứ 

không quy định trách nhiệm 

lập dự toán và chi trả hỗ trợ.  

4.  Sở Công thương  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhất trí với nội dung của dự thảo văn bản do Sở Tư pháp soạn thảo 

 

 

5.  
Phòng Tư pháp 

huyện Mường Tè 

6.  
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

7.  
Phòng Tư pháp 

thành phố Lai Châu 

8.  
UBND huyện Sìn 

Hồ 

9.  
UBND huyện Tân 

Uyên 



10.  
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

11.  
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

12.  
Sở Văn hóa, Thể 

thào và Du lịch 

13.  Thanh tra tỉnh 

14.  Sở Y tế 

15.  
Sở Giao thông, vận 

tải 

16.  Ban Dân tộc 

17.  
Sở Giáo Dục và Đào 

tạo 

18.  
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

19.  
UBND huyện Tam 

Đường 

20.  
UBND huyện Than 

Uyên 

21.  
UBND huyện Nậm 

Nhùn 

22.  Sở Ngoại vụ 
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