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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán vốn sự nghiệp ngân sách 

Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác 

xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, 

trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

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

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

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo “Nghị quyết về 

phân bổ dự toán vốn sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 

Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với 

người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí” với các nội dung như 

sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Ngày 20/5/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 627/QĐ-TTg 

về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương 

trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người 

tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí, với số tiền cấp cho tỉnh Hà 

Tĩnh: 8.200 triệu đồng; ngày 07/6/2022Bộ Tài chính có Văn bản số 5310/BTC-

NSNN thực hiện Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 

10/6/2022, Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có 

Văn bản số 334/BTXH-CTXH hướng dẫn phân bổ nguồn kinh phí trên thực hiện 

hai nhiệm vụ: (1) Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên 

công tác xã hội và các hoạt động khác liên quan: 200 triệu đồng; (2) Phát triển 

mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội và mô hình công tác xã hội, phục hồi chức 

năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ: 8.000 triệu đồng. 

2. Tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 03/2022/TT-BTC ngày 12/01/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

NSNN thực hiện các chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người 

khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự 

kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 ghi: 

“…Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định lựa chọn mô hình và 

tổng mức kinh phí thực hiện trong phạm vi dự toán đã được Hội đồng nhân dân 

cùng cấp thông qua …” 
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3. Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 03/2022/TT-BTC ngày 12/01/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao 

năng lực và Điểm b khoản 1 điều 6 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 

3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức: …. tổng hợp báo cáo UBND để trình Hội đồng nhân dân 

(HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định. 

Do đó, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở nguồn kinh phí 

được cấp theo Quyết định số 627/QĐ-TTg của Chính phủ, phải được Hội đồng 

nhân dân tỉnh nhất trí thông qua. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích: Việc ban hành Nghị quyết về phân bổ dự toán vốn sự nghiệp 

ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã 

hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và 

người rối nhiễu tâm trí là căn cứ pháp lý để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét lựa chọn mô hình cụ thể và tổng mức kinh phí trong phạm vi dự toán đã được 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

2. Quan điểm chỉ đạo   

- Phù hợp với quy định của pháp luật và mục tiêu phát triển công tác xã 

hội, trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành Nghị quyết cá biệt của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối 

hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu hồ sơ, 

văn bản dự thảo trình cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn vốn sự nghiệp ngân sách 

Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương 

trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.  

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Nghị quyết, lấy ý 

kiến góp ý, tổng hợp, bổ sung, chỉnh sửa; trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân tỉnh soát xét, 

lấy ý kiến của các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và hoàn chỉnh, trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh thông qua theo đúng quy trình, quy định. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI  DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục: Gồm 02 điều 

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết 

Điều 1. Phân bổ dự toán vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2022 

thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã 

hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 
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Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông 

qua Nghị quyết về phân bổ dự toán vốn sự nghiệp ngân sách trung ương năm 

2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp 

xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở: KH&ĐT, Tài chính,  

LĐ-TB&XH, Tư pháp; 

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, VX2. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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