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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số: 553/BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 12 năm 2021 

 
BÁO CÁO THẨM TRA 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức chuẩn  trợ giúp xã hội,  

mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

(Trình tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII) 

  

Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra Tờ 

trình số 444/TTr-UBND ngày 30/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh kèm theo dự 

thảo Nghị quyết Quy định mức chuẩn  trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:  

1. Về sự cần thiết và thẩm quyền ban hành: Tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 

hội 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 này. Do vậy, việc Uỷ 

ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định 

mức chuẩn  trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là cần 

thiết, phù hợp và đúng thẩm quyền. 

2. Về căn cứ pháp lý: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đảm bảo đầy đủ hồ sơ, 

thủ tục và các căn cứ pháp lý liên quan, được cơ quan tư pháp thẩm định theo đúng 

trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Về nội dung cụ thể: Ban nhất trí với bố cục, nội dung và quy định cụ thể 

về mức chuẩn trợ giúp xã hội tại dự thảo Nghị quyết. 

4. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định mức 

chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách 

trợ giúp xã hội, khảo sát thực trạng các nhóm đối tượng yếu thế cần trợ giúp chưa 

được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của ngày 15/3/2021 của Chính phủ 

để bổ sung vào Nghị quyết tích hợp các chính sách trợ giúp xã hội dự kiến sẽ ban 

hành trong thời gian tới. 
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Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, kính trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét và quyết định./.    

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự 

kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Lưu: VT, HĐ2. 
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