UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số:1422 /SLĐTBXH-LĐVLGDNN
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị
của cử tri sau kỳ họp thứ Hai
HĐND tỉnh khóa X

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 23 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang;
- Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;
- Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Hậu Giang.
Thực hiện Công văn số 1737/UBND-NCTH ngày 17 tháng 9 năm
2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giải quyết trả lời ý kiến,
kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa X, Sở Lao động Thương binh và Xã hội xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời xin
báo cáo một số nội dung liên quan các ý kiến của cử tri như sau:
1. Cử tri thành phố Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh đề nghị vợ hoặc
chồng người có công với cách mạng được chế độ bảo hiểm y tế tạo sự hài
hoà giữa gia đình chính sách và các hộ nghèo, cận nghèo
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số
02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 chỉ quy định một số nhóm thân nhân
người có công với cách mạng được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế, cụ thể:
- Thân nhân liệt sĩ: Cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc
chồng, con liệt sĩ.
- Thân nhân của Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;
Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng
Tám năm 1945: Vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ
đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật
đặc biệt nặng.
- Thân nhân của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, Anh hùng
Lực lượng vũ trang nhân dân; thương binh, người hưởng chính sách như thương
binh, bệnh binh tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên; người hoạt động kháng
chiến bị nhiễm chất độc hóa học lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên: Cha đẻ, mẹ
đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở
lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.
- Các nhóm đối tượng khác: Người phục vụ Mẹ Việt Nam anh hùng;
người phục vụ thương - bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm
chất độc hóa học tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; vợ hoặc chồng liệt sĩ
lấy chồng hoặc vợ khác.
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Riêng đối với các nhóm thân nhân của đối tượng người có công còn lại
chưa được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế. Về vấn đề này Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội xin tiếp thu, nghiên cứu kiến nghị của cử tri.
2. Theo Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 18/7/2021 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Hậu Giang về việc hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp
đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang, gồm có 7 nhóm đối tượng được xét hỗ trợ. Tuy nhiên thực tế trên địa
bàn tỉnh còn nhiều người lao động là nam giới làm phụ hồ là nghề chính để
nuôi sống gia đình, hiện bị mất việc làm nhưng không thuộc trong 7 nhóm đối
tượng được xét hỗ trợ. Cử tri kiến nghị đến Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội tỉnh và UBND tỉnh xem xét cho đối tượng này được hỗ trợ để gia đình
giảm bớt khó khăn trong đợt phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ quy định: “Căn cứ điều kiện cụ thể
và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí,
xác định đối tượng, mức hỗ trợ…”. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu
Giang đã ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 về việc
hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 136/KHUBND ngày
18/7/2021 về triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp
đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Qua đó,
Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động cư trú hợp pháp trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp
hơn 1.300.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị và 1.000.000
đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn làm một trong các công việc sau:
Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; mua bán phế liệu
lưu động; bốc vác; vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ; lái xe honda ôm; bán lẻ
vé số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực ăn
uống; cắt tóc, uốn tóc. Tính đến ngày 21/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê
duyệt hỗ trợ 37.903 lao động, tổng số tiền là 56,854 tỷ đồng, trong đó: có 4.492
người bán vé số dạo. Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người.
Tỉnh đã hỗ trợ tiền ăn cho hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và người có
công và thân nhân người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có
công với cách mạng trong Khu phong tỏa (theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND
của Hội đồng nhân dân tỉnh): 1.684 người, với số tiền là 1.469.700.000 đồng.
Ngoài ra, thực hiện công tác xã hội hóa đảm bảo an sinh xã hội, Tỉnh đã
phê duyệt và chi hỗ trợ hộ nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19:
6.330 hộ, với số tiền là 6.330.000.000 đồng (mỗi hộ 1 triệu đồng).
Trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động không có
giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết
định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/72021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ
sở đề xuất của các huyện, thị xã và thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội tỉnh Hậu Giang báo cáo kết quả đề xuất bổ sung đối tượng hỗ trợ (theo Công
văn số 1104/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 01/8/2021) vào Quyết định số
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16/2021/QĐ-UBND ngày 18/72021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó, có nghề
phụ hồ theo các ý kiến kiến nghị nêu trên.
Ngày 21/8/2021 tập thể Thường trực UBND tỉnh họp xem xét Công văn số
1104/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 01/8/2021 của Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội về việc báo cáo kết quả rà soát đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID
-19; tại cuộc họp, Thường trực UBND tỉnh xem xét nhưng không cân đối được ngân
sách để bổ sung đối tượng theo đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại
Công văn số 3429/VP.UBND-NCTH ngày 31/8/2021 của Văn phòng UBND
tỉnh Hậu Giang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang đã báo cáo
kết quả đề xuất và ý kiến của Thường trực UBND tỉnh gửi UBND các huyện, thị xã,
thành phố biết và triển khai đến UBND cấp xã.
Đồng thời, tại cuộc họp giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 tỉnh với các địa phương vào ngày 25/8/2021, đồng chí
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, Trưởng Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo nội dung: “Giao Chủ tịch
UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo khẩn trương việc rà soát những hộ gia
đình có hoàn cảnh khó khăn theo phương châm “không để người dân nào
phải thiếu ăn”, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
tỉnh xem xét, quyết định” được nêu tại Thông báo số 121/TB-VP.UBND ngày
27/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang. Do đó, đối với người lao
động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng
không thuộc đối tượng hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ TTg ngày 07/7/2021
của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày
18/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Ủy ban MTTQVN, đoàn thể
các cấp và UBND huyện, thị xã, thành phố đã vận động và hỗ trợ cho người
dân gặp khó khăn hàng ngàn phần quà an sinh.
3. Cử tri thành phố Ngã Bảy và huyện Long Mỹ kiến nghị HĐND tỉnh
xem xét nâng mức hỗ trợ hàng tháng đối với gia đình chính sách và đối tượng
bảo trợ
- Về việc nâng mức hỗ trợ hàng tháng đối với gia đình chính sách: Ngày
24/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức
hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
được thực hiện kể từ ngày 01/7/2021. Qua đó, quy định cụ thể mức trợ cấp, phụ
cấp ưu đãi hằng tháng theo từng loại đối tượng người có công với cách mạng.
Trong đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000
đồng. Việc nâng mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng theo quy định nêu trên đã được
thực hiện đối với đối tượng là Mẹ Việt Nam anh hùng (có 01 con duy nhất là
liệt sĩ, có 02 con là liệt sĩ và có 01 con là liệt sĩ và có chồng là liệt sĩ) bằng 03
lần mức chuẩn (với là số tiền 4.872.000 đồng). Các đối tượng chưa được nâng
mức trợ cấp ưu đãi có hoàn cảnh khó khăn, Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội đang nghiên cứu tham mưu chính sách đặc thù phù hợp với tình hình ngân
sách của Tỉnh.
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- Về nâng mức hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội: Thực
hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ
quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tham
mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 20/2021/NQHĐND ngày 07 tháng 9 năm 2021 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức
trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh, trong đó thống nhất áp dụng mức
chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ ngày 01 tháng 7 năm
2021 là 360.000 đồng (tăng 90.000 đồng so với Nghị định số 136/2013/NĐCP), tùy thuộc vào từng loại đối tượng bảo trợ xã hội sẽ có hệ số và số tiền
tương ứng. Đối tượng đang hưởng chế độ chính sách trợ giúp xã hội đối với
đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại 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, các địa phương đang hoàn chỉnh hồ sơ,
thủ tục chuyển sang mức và hệ số tương ứng quy định tại Nghị định số
20/2021/NĐ-CP, mức trợ cấp mới và truy lĩnh chênh lệch từ tháng 7/2021 sẽ
được các địa phương tổ chức chi trả trong kỳ chi trả tháng 10/2021.
4. Cử tri xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ kiến nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm
hơn về nhà ở đối với các gia đình chính sách nhất là những căn nhà được xây
dựng từ năm 2005 trở về trước vì hiện nay các căn nhà này đã xuống cấp
Thực hiện Đề án theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg (từ năm 2014
đến năm 2019), Tỉnh đã xây dựng và sửa chữa 5.932 căn nhà, kinh phí 177,86
triệu đồng. Hiện nay, qua rà soát toàn tỉnh còn 1.201 người có công với cách
mạng và thân nhân liệt sĩ nằm ngoài đề án còn khó khăn về nhà ở, ngành đã
và đang phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương tiếp tục vận động
kinh phí xã hội hóa để xem xét hỗ trợ thời gian tới.
Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ
Hai HĐND tỉnh khóa X, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính báo đến
Thường trực: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: NCC; BTXH-TE&BĐG;
- Lưu VT; LĐVLGDNN(07).
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