
UBND TỈNH CAO BẰNG 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI 
 

 

Số:            /SLĐTBXH-BTXH 
 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh về  điều chỉnh mức trợ cấp nuôi 

dưỡng tập trung và cấp vật dụng sinh hoạt 

thường ngày tại các cơ sở bảo trợ xã hội. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 
 

 

 
 

 

Cao Bằng, ngày     tháng 3 năm 2020 

 
Kính gửi................................................................................... 

              .................................................................................... 

     

Căn cứ 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; 

Mức trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Quyết định số 

30/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng đã được thực hiện 

từ năm 2016 đến nay (4 năm thực hiện mức trợ giúp hệ số 1,0 = 270.000đ bằng 

mức quy định tối thiểu tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP của chính phủ), mức hỗ 

trợ nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội rất thấp không còn đảm bảo, mức ăn 

hiện nay là 31.000 đồng/người/ngày và mức cấp vật dụng sinh hoạt thường ngày để 

mua chăn, màn, chiếu, quần áo mùa hè, quần áo mùa đông, quần áo lót, khăn 

mặt, giày, dép, bàn chải đánh răng, vệ sinh hàng tháng cho các đối tượng nữ, 

sách, vở đồ dùng học tập đối với đối tượng đang đi học và chi phí khác theo quy 

định là 2.500.000 đồng/người/năm không còn phù hợp. Do vậy Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng tập trung và cấp vật dụng sinh hoạt thường 

ngày cho các đối tượng sống tại cơ sở bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng (có dự thảo kèm theo). 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vi ̣gửi tham gia ý kiến 

bằng văn bản hoặc trực tiếp vào dự thảo, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội (qua Phòng Bảo trợ xã hội) trước ngày 05/4/2020 để tổng hợp, hoàn thiện trình 

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT,BTXH. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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