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NGHỊ QUYẾT
Về mức chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ

 chi trả chế độ, chính sách trợ cấp, trợ giúp hàng tháng cho đối tượng bảo 
trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
 KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
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;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 

10 năm 2014 của Bộ Lao động-TBXH, 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 qui định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Xét Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh quy định 
mức chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả chế độ, 
chính sách trợ cấp, trợ giúp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 52 /BC-HĐND ngày 11 /7/2016 của Ban Văn 
hóa Xã hội, Hội đồng nhân dân  tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân tại kỳ họp thứ hai, khóa XV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị, tổ chức thực hiện 
dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp, trợ giúp hàng tháng cho đối tượng bảo 
trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

1. Mức chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả 
chế độ, chính sách trợ cấp, trợ giúp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội là 
6.000đồng/đối tượng xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, nhưng mức chi thù 
lao tối đa không quá 1.000.000 đồng/tháng/xã.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI
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Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khoá XV, kỳ họp 

thứ hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01 tháng 8 năm 2016./. 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh


