
    ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN NGHI XUÂN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 Số:        /UBND-LĐTBXH                      Nghi Xuân, ngày      tháng 11 năm 2021                                   

V/v góp ý hồ sơ trình HĐND tỉnh 

 ban hành Nghị quyết Quy định mức  

   chuẩn và mức trợ giúp xã hội theo  

      Nghị định số 20/2021/NĐ-CP  

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân nhận được Công văn số 
2726/SLĐTBXH-VP ngày 08/11/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
tỉnh về việc góp ý hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức 
chuẩn và mức trợ giúp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. 
Sau khi nghiên cứu, nhận thấy Ban soạn thảo đã bám sát các điều, khoản được quy 
định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Thủ tưởng Chính phủ 
về mức chuẩn, hệ số trợ cấp xã hội; các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng, cơ sở trợ giúp xã 
hội. UBND huyện cơ bản nhất trí với các bản Dự thảo và có một số góp ý như sau:  

1. Tại Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của việc ban hành Nghị quyết về 
“Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” 
đề nghị Ban soạn thảo sửa một số lỗi về chính tả, mục lục và thể thức trình bày văn 
bản. 

2. Tại Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Quy định mức chuẩn trợ giúp 
xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” đề nghị UBND tỉnh quy định 
cụ thể các nhóm đối tượng theo điểm c, Khoản 2, Điều 24, Chương V của Nghị 
định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội: “Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác 
theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” 

Trên đây là góp ý của UBND huyện Nghi Xuân, kính đề nghị Ban soạn thảo 
tổng hợp ý kiến và hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết./. 

 

  Nơi nhận:                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                              

      - Như trên;                                                                       KT. CHỦ TỊCH                                                                                                                                                                                                             

      - Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                    PHÓ CHỦ TỊCH 

  - Lưu: VT, LĐ-TBXH.              
   

 

 

 

                                                                  

                                                                                                Bùi Việt Hùng 
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