
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ  

thực hiện công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang 

  

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1122/SLĐTBXH-BVCSTE-BĐG ngày 

19/5/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thẩm định dự thảo 

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh 

An Giang. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả như sau: 

I. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo 

Khoản 1 Điều 1 dự thảo quy định: 

“Điều 1. Quy định chính sách thực hiện công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn 

tỉnh An Giang, như sau: 

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

a) Trẻ em được quy định tại Điều 1 của Luật Trẻ em năm 2016, có hộ khẩu 

thường trú trên địa bàn tỉnh An Giang. 

b) Người làm công tác bảo vệ trẻ em được quy định tại khoản 3 Điều 7 và 

khoản 5 Điều 8 Luật Trẻ em năm 2016.”. 

1. Khoản 1 Điều 1 dự thảo quy định “phạm vi, đối tượng áp dụng” tuy nhiên 

nội dung khoản 1 chỉ quy định đối tượng áp dụng. Do đó, đề nghị bổ sung phạm 

vi điều chỉnh của dự thảo thảo Nghị quyết. 

2. Rà soát đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết và nội dung chính sách 

tại Khoản 2 Điều 1 dự thảo, cụ thể: 

Điểm a khoản 1 Điều 1 dự thảo quy định: “Trẻ em được quy định tại Điều 1 

của Luật Trẻ em năm 2016, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh An Giang.”. 

Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 1 dự thảo lại quy định “hỗ trợ trẻ em bị xâm hại”.  

Điểm b khoản 1 Điều 1 dự thảo quy định: “Người làm công tác bảo vệ trẻ 

em được quy định tại khoản 3 Điều 7 và khoản 5 Điều 8 của Luật Trẻ em năm 

2016”. Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 1 dự thảo quy định chính sách hỗ trợ đối với 

“cộng tác viên thực hiện công tác quản lý trẻ em tại khóm, ấp.” 

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh đối tượng áp dụng cho thống 

nhất và thể hiện rõ đối tượng được hỗ trợ chính sách quy định tại dự thảo Nghị 

quyết.  
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II. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết 

với hệ thống pháp luật 

1. Thẩm quyền và sự cần thiết ban hành 

Theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, trường hợp nạn nhân bị 

xâm hại được hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng hoặc tại cơ sở trợ giúp 

xã hội, nhà ở xã hội. Tuy nhiên, theo đề nghị của cơ quan soạn thảo cần có thêm 

chính sách để hỗ trợ đối với nhóm đối tượng là trẻ em bị xâm hại trên địa bàn 

tỉnh để tạo điều kiện cho nhóm đối tượng này được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ điều 

trị sang chấn tâm lý và tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ quyền lợi trẻ em. Đồng 

thời, hỗ trợ người làm công tác trẻ em được quy định tại khoản 3 Điều 7 và 

khoản 5 Điều 8 Luật Trẻ em năm 2016. 

Khoản 3 Điều 79 Luật Trẻ em quy định: 

“Điều 79. Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp 

3. Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm ban hành nghị quyết để thực 

hiện và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em trên địa bàn theo 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao.”. 

Khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc 

hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp 

luật về phòng, chống xâm hại trẻ em quy định: 

“Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

6. Đối với chính quyền địa phương 

a) Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình: 

- Ban hành Nghị quyết để thực hiện và tăng cường giám sát việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về trẻ em, trong đó có nội dung phòng, chống xâm hại trẻ 

em tại địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 79 của Luật Trẻ em;...” 

Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Điều 27. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định: 

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật 

của cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản 

quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. 

3. Biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an 

ninh ở địa phương. 

4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương.”. 
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Căn cứ quy định trên, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy 

định chính sách hỗ trợ công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang là 

đúng thẩm quyền. 

III. Dự thảo Nghị quyết 

1. Đề xuất cơ quan soạn thảo điều chỉnh căn cứ ban hành dự thảo Nghị 

quyết như sau: 

“Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của 

Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, 

pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; 

Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP  ngày tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Xét Tờ trình số …../TTr-UBND ngày…..tháng…..năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang trình dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ 

thực hiện công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang; Báo cáo thẩm tra 

của Ban Văn hóa – Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại 

kỳ họp.” 

2. Khoản 2 Điều 1 dự thảo quy định: 

“2. Nội dung Chính sách hỗ trợ 

2.1. Hỗ trợ trẻ em bị xâm hại 

- Hỗ trợ giải quyết khó khăn ban đầu cho các em: 1.000.000 đồng/em. 

- Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị bệnh: 100.000 đồng/ngày. 

- Hỗ trợ tiền thuốc (đối với trẻ em không có BHYT): 1.000.000 đồng/em. 

- Hỗ trợ trẻ em trở lại trường học: 500.000 đồng/em. 

2.2. Chính sách hỗ trợ cộng tác viên thực hiện công tác quản lý trẻ em tại 

khóm, ấp 

Chi hỗ trợ thù lao cho cộng tác viên quản lý trẻ em tại một địa bàn là 
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100.00 đồng/người/tháng. Mỗi địa bàn quản lý từ 180-200 hộ gia đình có trẻ 

em.”. 

a) Hình thức trình bày: đề nghị điều chỉnh đảm bảo thống nhất theo quy 

định tại Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (điều chỉnh các mục 2.1. và 2.2. 

thành các khoản theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Việt, khong sử dụng gạch 

đầu dòng để thể hiện các ý trong một khoản, không in đậm khoản 2 dự thảo). 

b) Đối với chính sách hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, đề nghị cơ quan soạn thảo 

lưu ý đối tượng thuộc trường hợp được hỗ trợ tại Điều 18, Điều 24 Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP thì có tiếp tục được nhận chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết hay 

không. Đồng thời, rà soát quy định rõ đối tượng được hỗ trợ chính sách (theo đề 

nghị tại Mục I của Báo cáo thẩm định này). 

c) Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hiện nay số lượng cộng tác viên trên 

địa bàn tỉnh là bao nhiêu, cơ sở công nhận cộng tác viên và Quy chế hoạt động 

như thế nào. Vì sao phải quy định nội dung “mỗi địa bàn quản lý từ 180-200 hộ 

gia đình có trẻ em”.  

Lưu ý kiến đóng góp của Sở Tài chính đối với dự thảo Nghị quyết. 

3. Ý kiến đề xuất 

Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ trường hợp chính sách được ban hành thì 

trình tự, thủ tục để được hỗ trợ thực hiện như thế nào. Trường hợp chưa có trình 

tự, thủ tục thực hiên chính sách thì đề nghị bổ sung và đánh giá tác động đối với 

thủ tục hành chính được quy định tại dự thảo. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp kính gửi Quý cơ 

quan./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 

- Văn Phòng UBND tỉnh; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 

 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 
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