Đoàn Đại biểu Quốc hội
tỉnh
Tỉnh Hà Giang
05.02.2021 15:35:12
+07:00

CONG HOA XA 119! CHU NGHIA VIT NAM
QUOC HOT uiOA XIV
DOAN DAT BIEU QUOC HQI
Doe 1p Tij do Hnh phüc
TD4H HA GIANG
Ha Giang, ngày ,tJtháng 02 nám 2021
S& D- /DDBQH-VP
-

-

V/v gCri thông báo kt qua trã Rn
kin nghj cia cCr tn triiâc KS' h9p thir
1O,QuôchikhóaXIV
KInh gui: Thtr?ng trirc Hi ding nhân dan, Uy ban nhãn dan, Uy ban
Mt trn To Quôc xâ Hiru Vinh, huyn Yen Minh, tinh Ha Giang.
Truóc k' h9p thu 10 Quc hi khóa XIV, Doàn Dai biu Quc hi khóa
XIV tinh Ha Giang dã tiên hânh tiêp xüc cir tn tai xã Hu Vinh, huyn Yen Minh.
Tai buôi tiêp xüc, ci~ tn kiên nghj: Xem xét sira dôi Nghj djnh 136/2013/ND-CP
ngày 21/10/2013 cüa ChInh phü quy djnh chinh sách trçi giüp xã hi dôi vâi dôi tlxqn
báo trcr xa hi theo huâng: Don gián hóa tith tyc xác djnh c/ia (hogc mc) mat tIc/i dói
vó'i nhóm ire em dithi 16 tuôi khóng có nguón nuói du-öng thu5c mç5t trong các trzt&ng
hçp quy djnh tczi diem c, e, i, k khoán 1 Diéu 5 dê phii hcip vái tIn/i hInh thyv tiên.
Hiçn nay a Ha Giang Co rat nhiéu trwôn hcip ire, em thu5c trztô'ng hcip nêu trên
nhimg không the lam thi tyc dê hu0ng chê d3 tro' gthp xi h5i do quy djnh ye thz tyc
trinh tu' thz tyc giái quyêt yeu cáu tuyên ho m5t ngu&i mat tIc/i qua phi'rc tçzp, dan den
cu(c sOng cia nhOm ire em nay rat khO k/ian, day cun? là rnç5t trong nhi?ng nguyen
nhán nhOm Ire nay có the bj xám hgi. Tang mtc Ira cap hO tro' kin/i phi cho ht5 gia
din/i dang try-c tiep nuOi du'&ng, chám sOc ngw&i khuyét tgt dçc biçt ngng du'c'c hwOng
kin/i phi hO tro' bang mzc trci cap cüa ngwO'i khuyêt t2t dqc biçt nng, nhu- v ngw&i
nhn nuôi du'&ng mói dam báo thu nhp On djnh d&i sOng.
Doàn di biêu Quôc hi khóa XIV tinh Ha Giang dâ tiêp thu kiên cüa ci.'r
tn vâ tong hçip kien nghj gui Ban Dan nguyen U' ban Thu?mg vi Quôc hi.
Ngày 21/01/2021, Doàn d.i biêu Quoc hi tinh Ha Giang nhin thrçc van ban
so 51 54/LDTBXH-\TP, ngày 29/12/2020 cüa Bô Lao dng Thixcrng binh và Xâ hi
"V/v trá l&i kiên nghj cza c& fri gzi t&i trithc K3> hQp th 10, QuOc hç5i khóa XIV'.
Doàn dai biêu Quôc hi khoá XIV tinh Ha Giang thông báo kêt qua trã lèi
kiên nghj cir tn cüa B Lao dng Thucing binh va Xã hi (phó tO kern theo van ban
nay), gi:ri den Thng trirc Heii dông nhan d, U> ban nhân d, U$' ban Mt trn T
quôc xâ Hiu Vinh, huyn Yen Minh thông báo cho ci'r tn dircic biêt./.
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Nci nhân:
Nhix trên;
Các vi DBQH Doàn HG;
TI'r HDND, UBND, UBMTTQ huyn Yen Mirth;
LDVP Doàn DBQH và HDND tinh;
LD, CV phông CTDBQH;
!1TI-CB, VPUBND tinh (dang tài trên Trang
TIDTDBND)
LLru VT-
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TM. DOAN BA! BIEU QUOC 119!
KT.TR1XOG DOAN
RI11NG DOAN

BQ LAO BONG - THIJ'ONG BINH CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
VAXAIIQI
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc
S& 5A5fLDTBXH-VP
Ha Ni, ngày .2gtháng 12 nám 2020
V/v trã lôi kin nghi cüa cfr tn gCri tci
[H'N 'JOAflWI
-) .j.ft 10, Quôc hOi khóa XIV
VA
tT!NH A UIANC
L_..
C.
KInh gi:ni: Doàn Di biu Quc hi tinh Ha Giang

Sà

hieu I-IS BQJ,Q dng - Thuo'ng binh và Xã hi nhan dugc kin ngh cüa cr tn tinh Ha
'Thi.o an Dan nguyen chuyên den tai Cong vn so 3 86/BDN ngày 29/10/2020,
ni dung kiên nghj:
"Dê nghj xem xét tha dói Nghj djnh s 136/2013/ND-CP ngày 21/10/2013
cia ChInh pith quy djnh chInh sách ti-ct gthp xã hi dôi v&i dói tupng báo ti-ct xä hç5i
theo huóng.
- Do71 giãn hóa thi tyc xác djnh cha (hoc m& mat tIch dói vài nhóm Ire em
du'ói 16 tuói khóng có nguón nuoi ditãng thu5c m3t trong các trzrô'ng hcrp quy d/nh
tgi diem c, e, i, k khoán 1 Diêu 5 dé phii hc.rp vái tInh hInh thtc tién. Hin nay & Ha
Giang có rat nhiêu ti-w&ng hcip tré em thu5c trwông hç.'p nêu trén nhicng khóng the
lam thu tue dé huviig ché do Ira giup xä hOi do quy thnh ye thu tue trznh tu thu tuc
giái quyêtyêu cáu tuyên bO m5t ngw&i mat tIch cjuá phic tgp, dan den cu3c sOng cüa
nhOm i-re em nay rat khO k/ian, day cüng là mç5t trong nhIng nguyen n/ian nhOm ire
nay có the bj xám hçzi.
- Tang m&c tracá'p hO trçikinhphIcho h3 gia din/i dang trtc tiê'p nuOi dw6ng,
chàm soc ngu&i khuyét tt dc bitt nng dirçic hu&ng kinh phi hO trçl bang mc trct
cap cia ngit&i khuyét tt dçc bitt nng, nhu- váy, ngtc&i nhán nuOi diröng m&i dam
báo thu nhçp, On djnh d&i sOng" ('Kiên nghj sO 56).
Bô Lao dng - Thuung binh và Xä hi trâ 1i rthu sau:
Tiêp thu kiên cüa cir tn, ngày 30/11/2020, B Lao dng - Thi.rang binh và
Xà hi da tong hop, trinh cap có thâm quyên xem xét ho so dir thão Nghj djnh thay
the Nghi dinh so 136/2013/ND-CP ngày 21/10/2013 cüa ChInh phi:i quy djiih chInh
sách trçi giüp xã hi dOi v&i dôi tuclng báo trçi xâ hi theo hung don giãn boa thu
t1iC hành chInh và tang müc chuân trçi cap xã hi.
Tnên day là trâ R kiên nghj cir tn cüa B Lao dng -, Thuong binh và Xa hi,
trân tr9ng g1ri tài Doàn Dai biêu Quôc hi tinh Ha Gia . • ê trã läi cir tn.!.
Ncri nhn:
- Nhu trén;
- Ban Dan nguyen;
- Uy ban Thuxng vix Quc hi;
- Doàn Chü tich JJBTW MTTQVN;
- Chü nhiêm VPQH;
- B tnróiig, Chi'x nhim VPCP;
- B LDTBXH: Lành dao B, BTXH;
- Ththng trirc HDND, UBND, S LDTBXH
tinh Ha Giang;
- Lixu: VT, THçrN).

Dào Ng9c Dung

