
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH CÀ MAU Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: y(l53 /QĐ-UBND Cà Mau, ngày tháng 10 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc ban hành các mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối vói các đối tượng 

bảo trơ xã hôi trên đia bàn tỉnh Cà Mau • • • 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy 
định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Người khuyết tật; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 
24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 
tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngàỵ 
12/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-
BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội 
đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 
280/TTr-LĐTB&XH ngày 24 tháng 10 năm 2016, ' ' 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành các mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng 

bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau: 

I. MỨC CHUẨN TRỢ CẤP, TRỢ GIÚP XÃ HỘI ' • * • • 
1. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi là mức chuẩn trợ giúp xã 

hội) là 270.000 đồng (Hệ số 01). ' 

2ằ Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã 
hội, mức trợ cấp nuôi dưỡng tại cơ sở bảo ừợ xã hội, mức hỗ* trợ kinh phí chăm 
sóc, nuôi dưỡng và các mức trợ giúp xã hội khác. 

* Mức trợ cấp hàng tháng = Hệ số trợ cấp X Mức chuẩn trợ cấp xã hộiằ 



n. CHẾ Độ TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN TẠI CỘNG ĐỒNG * • • • • 
1. Đối tượng hưỏng trợ cấp xã hội hàng tháng 
l.lẽ  Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các 

trường hợp quy định sau đây: 
a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; 
b) Mồ côi cả cha và mẹ; 
c) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật; 
d) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi 

dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội; 
đ) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án 

phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

e) Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật; 
g) Cả cha và mẹ đang hưởng ché độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ 

xã hội; 
h) Gả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc 

đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở 
giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

i) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang 
hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội; 

k) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang 
trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định 
xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 
nghiện bắt buộc; 

1) Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ 
xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam 
hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, 
cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

1.2. Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định 
tại khoản 1 Điều này mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, 
cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhấtẽ 

1.3ẵ Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ 
nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiếm xã 
hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác. 

1.4. Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có chồng 
hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật và đang 
nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con 
đó đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học 
văn bằng thứ nhất (sau đây gọi chung là người đon thân nghèo đang nuôi con). 
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1.5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây. 

a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng 
dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyên phụng dưỡng nhưng người này đang 
hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng; 

b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a, khoản 
này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội 
hàng tháng; 

c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền 
phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ 
sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng. 

1.6. Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội 
theo quy định của pháp luật về người khuyết tật. 

r 

2. Mức trợ câp xã hội hàng tháng 

TT Đối tượng Hệ số 
Mức trợ 

cấp (đồng) 

1 
Trẻ em dưới 04 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc 
một trong các trường hợp quy định điểm 1.1, khoản 1, 
mục II, Điều 1. 

2,5 675.000 

2 
Trẻ em từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi 
dưỡng thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm 
1.1, khoản 1, mục II, Điều 1. 

1,5 405.000 

3 
Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi quy định tại điểm 1.2, khoản 
1, mục II, Điều 1 đang học phổ thông, học nghề, trung 
học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất. 

1,5 405.000 

4 
Trẻ em dưới 04 tuổi bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo mà 
không có trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu 
đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác. 

2,5 675.000 

5 

Trẻ em từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi bị nhiễm HIV thuộc 
hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có trợ 
cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có 
công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác. 

2,0 540.000 

6 

Người từ 16 tuổi trở lên bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo 
không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có 
công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác. 

1,5 405.000 

7 

Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; 
có chồng hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo 
quy định của pháp luật và đang nuôi 01 con dưới 16 tuổi 
hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người 
con đó đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên 
nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất. 

1,0 270.000 
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8 

Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; 
có chồng hoặc có vợ đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích 
theo quy định của pháp luật và đang nuôi từ 02 con trở 
lên dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi 
nhưng người con đó đang học phổ thông, học nghề, trung 
học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất. 

2,0 540.000 

9 

Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo 
không có người có nghĩa vụ và quyên phụng dưỡng hoặc 
có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người 
này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng. 

1,5 405.000 

10 

Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo 
không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc 
có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người 
này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng. 

2,0 540.000 

11 

Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc 02 đối 
tượng người cao tuổi quy định tại điểm 9 và 10 nêu trên 
mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiếm xã hội hàng 
tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. 

1,0 270.000 

12 

Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa 
vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở 
cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã 
hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng. 

3,0 810.000 

k 

13 Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ 
cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật. 

13.1 Người khuyết tật đặc biệt nặng. 2,0 540.000 

13.2 Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi; người 
khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em. 

2,5 675.000 

13.3 Người khuyết tật nặng. 1,5 405.000 

13.4 Người khuyết tật nặng là người cao tuổi; người khuyết tật 
nặng là trẻ em. 

2,0 540.000 

* Trường hợp đổi tượng thuộc diện hưởng các mức theo hệ sổ khác nhau 
theo quy định trên thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. Riêng người đơn thân 
nghèo đang nuôi con đồng thời là đổi tượng quy định tại các điếm 1.3, 1.5 và 1.6, 
khoản 1, mục II, Điều 1, Quyết định này thì ngoài chế độ đoi với người đon thân 
nghèo đang nuôi con còn được hưởng chế độ đổi với đổi tượng quy định tại điêm 
1.3 hoặc 1.5 hoặc 1.6, khoản 1, mục II, Điêu 1 Quyết định này. 

3. Cấp thẻ bảo hiểm y tế 
3.1. Đối tượng bảo ứợ xã hội được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế, bao gồm: 
a) Đối tượng quy định tại các điểm: 1.1, 1.2, 1.3 và 1.5, khoản 1, mục II, 

Điều 1 Quyết định này; 
b) Con của người đơn thân nghèo quy định tại điểm 1.4, khoản 1, mục II, 

Điều 1 Quyết định này; 
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c) Người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng; 

d) Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội 
hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác mà chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. 

3.2. Đối tượng quy định tại điểm 3.1, khoản 3 nêu trên là đối tượng được 
cấp nhiều thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế. 

4. Trợ giúp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 

Đối tượng quy định tại các điểm: lếl, lề2, 1.3 và 1.6, khoản 1, mục II, Điều 
1 Quyết định này học mầm non, giáo dục phổ thông, học nghề, trung học chuyên 
nghiệp, cao đẳng và đại học được hưởng chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo 
và dạy nghề theo quy định của pháp luậtệ 

5. Hỗ trợ chi phí mai táng 

5.1. Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng: 

a) Đối tượng quy định tại các điểm: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, và 1.6, khoản 1, mục 
II, Điều 1 Quyết định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 

b) Con của người đơn thân nghèo quy định tại điểm 1.4, khoản 1, mục II, 
Điều 1 Quyết định này; 

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng 
tháng, ữợ cấp hàng tháng khác mà chưa được hỗ trợ chi phí mai táng. 

5.2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại điểm 5.1 nêu 
ừên bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội là 5ế400.000 đồng. Trường hợp đối 
tượng quy định tại điểm 5.1 nêu ứên được hỗ ừợ chi phí mai táng với các mức 
khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. 

III. TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỘT XUẤT • • • • 

1. Hỗ trợ lương thực 

1.1. Hỗ trợ 15 kg gạo/người đối với tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình 
thiếu đói trong dịp Tet Nguyên đán. 

1.2. Hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng trong thời gian không quá 03 tháng cho 
mỗi đợt trợ giúp đối với tất cả thành viên thuộc hộ gia đình thiếu đói tong và sau 
thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, giáp hạt hoặc lý do bất khả kháng khác. 

2. Hỗ trợ người bị thương nặng 
2.1ế Người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai 

nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư 
trú hoặc ngoài nơi cư trú được xem xét hỗ trợ với mức bằng 10 lần mức chuẩn trợ 
giúp xã hội là 2ể700.000 đồng. 

2.2. Trường hợp người bị thương nặng ngoài nơi cư trú quy định tại điểm 
2.1 nêu trên mà không có người thân thích chăm sóc thì cơ quan, tổ chức trực tiếp 
cấp cứu, chữa trị có văn bản đê nghị Chủ tịch Uy ban nhân dân câp huyện nơi câp 
cứu, chữa trị cho đối tượng quyết định hỗ trợ theo mức quy định tại điểm 2.1. 
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3. Hỗ trợ chi phí mai táng 
3.1. Hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao 

thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác 
được xem xét hỗ trợ chi phí mai táng với mức bằng 20 lần mức chuấn trợ giúp xã 
hộỉ là 5.400.000 đồng. 

3.2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người chết trong trường 
hợp quy định tại điểm 3.1 nêu trên không phải tại địa bàn cấp xã nơi cư trú của 
người đó thì được hỗ trợ chi phí mai táng theo chi phí thực tế nhưng không quá 30 
lần mức chuẩn trợ giúp xã hội là 8.100.000 đồng. 

4. Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 
4.1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị 

đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác 
mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối đa 
không quá 20.000.000 đồng/hộ. 

4.2. Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm 
quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác 
được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 
đồng/hộ. 

4.3. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị 
hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở 
được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối đa không quá 
15.000 000 đồng/hộ. ' 

5ề Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa 
hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác 

Trẻ em có cả cha và mẹ chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất 
khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng khi sống 
tại hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cộng đồng được hỗ trợ theo quy 
định sau: 

a) Tiền ăn trong thời gian sống tại hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, mức 
40.000 đồng/người/ngày; 

b) Chi phí điều trị trong trường họp phải điều trị tại các cơ sở khám chữa 
bệnh, chữa bệnh mà không có thẻ bảo hiếm y tế; 

c) Chi phí đưa đối tượng về noi cư trú hoặc đến cơ sở bảo trợ xã hội. Mức 
chi theo giá phương tiện công cộng phố thông áp dụng tại địa phương. Trường họp 
sử dụng phương tiện của cơ quan, đơn vị, chi phí tính theo số km và tiêu hao nhiên 
liệu thực tế; trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng, chứng từ, 
hóa đơn thực tế và phù hợp với giá trên địa bàn cùng thời điếm. 

6ẵ Hỗ trợ tạo việc làm, phát triển sản xuất 

Hộ gia đình bị mất phương tiện, tư liệu sản xuất chính do thiên tai, hỏa hoạn 
hoặc lý do bất khả kháng khác, mất việc làm được xem xét trợ giúp tạo việc làm, 
phát triển sản xuất theo quy định. 
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IV. CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG TẠI CỘNG ĐỒNG 
• • 

1. Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng 

1.1. Đối tượng thuộc diện được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng tại 
cộng đồng bao gồm: 

a) Đối tượng quy định tại điểm 1.1, khoản 1, mục II, Điều 1 Quyết định này; 

b) Đối tượng quy định tại tiết c, điểm 1.5, khoản 1, mục II, Điều 1 Quyết 
định này; 

c) Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy 
định của pháp luật về người khuyết tật. 

1.2. Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp thuộc diện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 
tạm thời tại cộng đồng bao gồm: 

a) Trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích theo quy định của pháp luật mà 
không có người thân chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân không có khả năng 
chăm sóc, nuôi dưỡng; 

b) Nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị 
buôn bán, nạn nhân bị cưỡng bức lao động cần được bảo vệ khấn cấp ừong thời 
gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội; 

c) Trẻ em, người lang thang trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa 
vào cơ sở bảo trợ xã hội; 

d) Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

1.3. Thời gian nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cộng đồng đối với đối 
tượng quy định tại điếm 1.2 nêu trên là không quá 03 tháng. 

2. Chế độ đối với đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 

2ệl. Đối tượng quy định tại điểm 1.1, khoản 1, mục IV, Điều 1 nêu trên được 
hưởng các chế độ sau đây: 

a) Trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 2, mục II, Điều 1 
Quyết định này; 

b) Cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 3, mục II, Điều 1 Quyết 
định này; 

c) Trợ giúp giáo dục, đào tạo và dạy nghề theo quy định tại khoản 4, mục II, 
Điều 1 Quyết định này; 

d) Hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định tại khoản 5, mục II, Điều 1 Quyết 
định này; 

2.2. Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp quy định tại điểm 1.2, khoản 1, mục IV, 
Điều 1 Quyết định này khi sống tại hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng được hỗ trợ như 
quy định tại khoản 5, mục III, Điều 1 Quyết định này. 
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3. Chế độ đối vói hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 
Hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại 

cộng đồng được hưởng các chế độ sau đây: 

3.1 ệ Kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng thấp nhất cho mỗi đối tượng 
bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội hệ số 1 là 270.000 đồng nhân với hệ số tương ứng 
theo quy định sau đây: 

a) Hệ số 2,5 đối với trường họp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 04 
tuổi là đối tượng quy định tại điểm 1.1, khoản 1, mục II, Điều 1 Quyết định này; 

b) Hệ số 1,5 đối với trường họp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em từ 04 đến 
dưới 16 tuổi là đối tượng quy định tại điểm 1.1, khoản 1, mục II, Điều 1; người cao 
tuổi quy định tại tiết c, điểm 1.5, khoản 1, mục II, Điều 1 Quyết định này; 

3.2. Hệ số tính mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật 
đặc biệt nặng theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ: 

a) Hệ số và mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết 
tật sống tại hộ gia đình: 

TT Đối tượng Hệ số Mức hỗ trợ 
(đồng) 

1 Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng 
đang mang thai hoặc nuôi 01 con dưới 36 tháng tuổi. 

•1,5 405.000 

2 Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng 
đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi. 

2,0 540.000 

3 Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng 
đang nuôi từ hai con trở lên dưới 36 tháng tuổi. 

2,0 540.000 

b) Hệ số và mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho hộ gia đình trực 
tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng: 

TT Đối tượng Hệ số Mức hỗ trợ 
(đồng) 

1 Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người 
khuyết tật đặc biệt nặng. 

1,0 270.000 

c) Hệ số và mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho cá nhân nhận nuôi 
dưõng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng: 

TT Đối tượng Hệ số Mức hỗ trợ 
(đồng) 

1 Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc một người khuyết tật 
đặc biệt nặng. 

1,5 405.000 

2 Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc từ hai người khuyết tật 
đặc biệt nặng trở lên. 

3,0 810.000 
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3.3ẵ Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. 
3.4. Ưu tiên vay vốn, dạy nghề tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ và chế độ 

ưu đãi khác theo quy định của pháp luật liên quanệ 

V. CHẾ Độ CHÃM SÓC NUÔI DƯỠNG TẠI cơ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI • • • • 
1. Đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội • o • ' o • • • 

1.1 ế Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bao gồm: 
a) Đối tượng quy định tại điểm 1.1, điểm lệ3, khoản 1, mục II, Điều 1 

Quyết định này thuộc diện khó khăn không tự lo được cuộc sống và không có 
người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; 

b) Người cao tuổi thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã 
hội theo quy định của pháp luật về người cao tuổi; 

c) Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi 
dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật; 

1.2. Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp bao gồm: 
a) Nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị 

buôn bán, nạn nhân bị cưỡng bức lao động. 
b) Trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú. 
c) Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch ủy ban 

nhân dân tỉnh. 
1.3ể Thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại cơ sở 

bảo trợ xã hội tối đa không quá 03 tháng. 
2. Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 
2ệ 1. Các cơ sở bảo trợ xã hội công lập của tỉnhể 

Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho mỗi đối tượng bằng 270.000 đồng 
(hệ số 01) nhân với hệ số tương ứng sau đây: 

a) Đối tượng nuôi dưỡng bằng ngân sách nhà nước. 
' > 

Đơn vị tỉnh: đông. 

TT Đối tượng Hệ số Mức trợ 
cấp (đồng) 

I Trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng: 

1 

- Trẻ em dưới 04 tuổi. 
- Người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em từ 04 tuổi đến 
dưới 16 tuổi hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng từ đủ 60 
tuổi trở lên. 

5,0 1.350.000 

2 

- Trẻ em từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi. 
- Người cao tuổi cô đơn từ đủ 60 tuổi trở lên. 
- Người khuyết tật đặc biệt nặng từ 16 tuổi đến 60 tuổiẵ 

- Các đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp là trẻ em từ 
04 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc người từ đủ 60 tuổi ttở lên. 
- Các đối tượng khác theo quy định của Chủ tịch ƯBND 
tỉnh là trẻ em từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc người từ 
đủ 60 tuổi trở lên. 

4,0 1.080.000 
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3 

- Người từ 16 tuổi đến 60 tuổi. 
- Các đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp là người từ 
16 tuổi đến 60 tuổi. 
- Các đối tượng khác theo quy định của Chủ tịch ƯBND 
tỉnh là người từ 16 tuổi đến 60 tuổi. 

3,0 810ễ000 

II Các khoản trợ giúp, trợ cấp khác: 

1 Mua quân, áo mùa đông và mùa hè, quân áo lót, khăn 
mặt, giày, dép và bàn chải đánh răng (người/năm). 

600.000 

2 Mua thuốc chữa bệnh thông thường (người/tháng). 30.000 

3 Vệ sinh cá nhân đối với đối tượng phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ (người/tháng). 

20.000 

4 

Trợ cấp sách giáo khoa, đồ dùng học tập (học sinh/năm): 
- Cấp tiểu học 
- Cấp trung học cơ sở 
- Cấp trung học phổ thông 

' 375.000 
450.000 
525.000 

5 Trợ cấp mua chăn, màn, chiếu (người/năm). 250.000 

6 
Bảo hiểm y tế 4,5% mức lương tối thiểu (người/năm) và 
được điều chỉnh theo khi mức tiền mua bảo hiểm y tế thay 
đổi. 

653.400 

7 Chi đồ dùng cá nhân, vệ sinh phòng ở (bột giặt, dầu 
gội,...) (người/tháng). 

45.000 

8 Được miễn học phí, học nghề và các khoản đóng góp của 
Nhà trường. 

Theo quy 
định hiện 

hành về 
GD&ĐT 

9 Trợ cấp mai táng phí. 8.100.000 

* Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng các mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng 
tháng khác nhau quy định nêu trên thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. 

* Trường họp đối tượng đã được hưởng chế độ trợ cấp nuôi dưỡng hàng 
tháng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thì không được hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng thường xuyên tại cộng đồng và chế độ hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi 
dưỡng hàng tháng tại cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP và 
Nghị định so 136/2Ỏ13/NĐ-CP của Chính phủ. ẳ ẳ 

b) Đối tượng nuôi dưỡng tự nguyện sống tại cơ sở bảo trợ xã hội. 

Đon VẾZ tính: ãồng. 

TT Đối tượng Hệ số Mức trợ cấp 

1 Trẻ từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi. 5,0 1.350.000 

2 Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên. 4,0 1.080.000 

3 Dịch vụ chăm sóc phục vụ, y tế, cấp dưỡng (ngưòd/tháng). 600.000 

10 



4 Chi phí điện, nước (người/tháng) ể 100.000 

5 

- Mua tư trang, vật dụng sinh hoạt đòi sống hàng ngày 
(người/tháng) 
- Các khoản khác (nếu có): Theo thỏa thuận trong 
hợp đồng ủy nhiệm chăm sóc. 

100.000 

2-ẻ2ẻ Các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập của tỉnh: 
- Tuỳ theo tình hình thực tế quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng, 

mức hỗ trợ mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ cho đời sống sinh hoạt thường ngày 
đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trong cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền 
quản lý cho phù hợp, nhưng không thấp hơn các mức quy định tại Điều 26 Nghị 
định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đưa các đối tượng 
bảo trợ xã hội vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, ngân sách 
nhà nước đảm bảo chế độ nuôi dưỡng đối tượng như mức quy định nuôi dưỡng 
trong cơ sở bảo trợ xã hội công lập. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 
ngày 21/10/2013 của Chính phủ; 

về nội dung và mức chi cho công tác quản lý thực hiện theo quy định tại 
Điều 7 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014. ' 

Điều 3. Thời gian áp dụng chính sách trợ cấp xã hội theo Quyết định này kể 
từ ngày 01/01/2016. 

Điều 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính theo chức năng 
nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 
theo quy định tại Quyết định này và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Điều 5. Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám 
đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch ƯBND các huyện, thành phố và các tổ chức, 
cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
516/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
-NhưĐiều 5; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- TT Công báo - Tin học; 
- VXT; 
-Lưu: VT,Mi61/10. 

KT. CHỦ TỊCH 
' CHỦ TỊCH 

Thân Đức Hưởng 
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