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QUOC HOT  KHOA XV 
DOAN DI BIU QUOC HO! 

TINH HA GIANG 

S& 6o /DDBQH-VP 
,V/v GCri thông báo kt qua trá Ioi 

kiên nghj cüa cCr tn tnrcc KS' hçp thu 3, 
Quôc hi khóa XV 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tr do - Hinh phüc 

Ha Giang, ngày 9 tháng 9 nàm 2022 

Kinh gui: 
- Thithng tri,rc HDND, Thuô'ng trirc UBND các huyn, Thành phô; 
- U' ban Mat trn To quôc các xà, thj trân: Thj trail Côc Pài, 
huyn XIn Man; xã Tüng Vài, huyn Quãn Ba;  xã  Bach  DIch 
và Thj trân Yen Minh, huyn Yen Minh. 

Truâc K' hçp thu 3, Quc hôi khóa XV, Doàn dai  biu Quc hi khóa XV 
tinh Ha Giang dâ tiêp xüc ci'r tn tai  Thj trân Côc Pài, huyn XIn Man; xã Tüng Vài, 
huyn Quãn Ba; xA Bach DIch và Thj trail Yen Minh, huyn Yen Minh. Tai  buôi tiêp 
xüc, cü tn kiên nghj: 

1. Dê nghj xem xét, quy djnh bô sung kinh phi dê h trg cac dôi tuçing lam thu 
tçlc ho so và có quy djnh cii the hon dôi vói nhftng trithng hqp bô, mc bó con di lay 
chông, vç a noi khác (Nghj djnh 20/202 1/ND-CP ngày 15/3/2021 cüa Chinh phü). 

2. Xem xét süa dôi khoãn 2, Diêu 17 Lu.t Nguai cao tuôi theo hiróng ha d 
tuôi ngi.thi dugc huing chInh sách bão trçi xâ hOi  tr 80 tuôi xuông 70 hoc 75 tuôi 
dôi vâi nhttng dôi tuçmg là ngiiai dan tc thiêu so và ngi.thi dang sinh song a vüng 
dc bit khó khän. 

Doàn dai  bieu Quoc hi khóa XV tinh Ha Giang dã tiêp thu kiên cüa cü tn 
và tong hçip kiên nghj g11i Ban Dan nguyen,  U ban Thuang vi Quôc hi. 

Doàn dai  biêu Quôc hi khóa XV tinh Ha Giang nhn ducc Van bàn so 
2906/LDTBXH-VP và van bàn so 2907/LDTBXH-VP, ngày 05/8/2022 cüa B Lao 
dn - Thuong binh và Xã hi "V/v trá l&i kiên nghj ci tn gz'ri tó'i tru6'c K)) hQp th 3, 
Quoch5ikhóaXV'. 

Doàn dai  biêu Quôc hi khoá XV tinh Ha Giang thông báo két qua trà kñ kiên ngh 
cu ti-i cüa B Lao dng - Thuong binh và Xä hi (phó to kern theo van ban nay), giri den 
Thu?mg trirc Hi dông than dan, U ban nhân dan các huyn, Thành phô và ban 
Mt trn To quOc các xâ, N trân: Thj trãn Côc Pài, huyn XIn Man; xã Tüng Vài, 
huyn Quàn Ba;  xä  Bach  DIch và Thj trân Yen Minh, huyn Yen Minh thông báo 
cho cu tn duçic biêt./. 

Noinh?mn: 
-Nhirtrên. 
-CacviDBQHDoanHG; 
- Thng trc HDND, UBND tinh; 
- LDVP Doãn DBQH va HDND tinh; 
- Sâ LDTB và XH; 
- LD, CV phông CTQH, CTHDND; 
-iiTI-CB, VPUBND tinh (dang tái 

trên Trang ITDTDBND); 
-Ltru:VT. 

Thào ThI Lien 



BO LAO BONG —THTJ1NG BINH CONG HOA xA 1101 CilU NGHIA VIT NAM 
VA XA HQI Dc 1p — Tij do — Hinh phIic 

S6: 2907/LDTBXH-VP Ha Nôi, ngày 05 tháng 8 nám 2022 
V/v trã Ru kin nghj cüa ci:r tn giri tài 

truâc k' h9p thir 3 Quoc hQi khóa XV 

KInh gi'ri: Doàn Di biu Quc hi tinh Ha Giang 

Bô Lao dng - Thuang binh v Xâ hi nhn duçuc kin nghj cüa cir tn tinh 
Ha Giang do Ban Dan nguyen chuyên den ti Cong van so 487/BDN ngày 
14/6/2022, ni dung kiên nghj: 

"Viçc triln khai thwc hin Nghj djnh 20/2021/ND-CT ngày 15/3/2021 cia 
C'hInh phz ván con mç5t s6 Mt cp nhw. Vic Cong nhn tré m cOi theo Khoán 
1, Diu 5 là rt khó th'c hiên, nhlt là 6' nhIrng no'i vuing dng bào dan tc thilu 
so', viing dac biêt khó k/ian; hu hit các dli ttr'ng không có kinh phi dé lam ho 
scr do bO', me cO 1 ngzthi chIt, con lçii 1 ngtr&i bO di mIt tIch ('trithng h'p cong 
bl "mIt tIch" phái Co kinh phi dl thông tin trên các phzro'ng tin thông tin dgi 
chzng dl dam báo hc so',); cO tnr&ng hop bó', mc có 1 ngu'ài chêt, cOn igi 1 
ngwO'i bO di My cMng hoc ily vp'; trirO'ng hop nay khOng thl tuyên bl là "mIt 
tIc/i" do do dli tzrcYng khOng thl lam thi tyc cOng nhn là tré m cOi. Dé nghj 
xem xét, quy djnh hI sung kinh phi dl hI trçl các dli tu'clng lam thi tyc hI sc/va 
CO quy djnh cy the' ho'n dli v&i nhrng trirO'ng hop bl, mc hO con di My chlng, v 
& no'i khác." (Kiln nghj sl 59,) 

B Lao dng - Thucing binh và Xà hi trã kui nht.r sau: 

Tip thu )2 kin cüa cr tn, B Lao dng- Thuo'ng binh và Xã hi së phi 
hop vâi các B, ngành lien quan nghiên dê xuât vâi ecu quan có thâm quyên 
xem xét, quyêt djnh trong qua trInh hoàn thin chInh sách trçu giüp xä hi. 

Trên day là trá Rui kin nghj ccr tn cüa B Lao dng - Thi.rcing binh và XA 
hôi, trân trong gi'ri ti Doãn Di biêu Quôc hi tinh Ha Giang dê trá k cü trii. 

Nol nhân: 
- NTur trên; 
- Ban Dan nguyen; 
- Uy ban Thuàng vi,i Quôc hOi; 
- Doàn Chü tjch UBTW MTTQVN; 
- Van phOng Chmnh phü; 
- Van phông Quoc hi; 
- Chü nhim VPQH; 
- B trtràng, ChU thim VPCP; 
- Trtrâng doàn DBQH tinh Ha Giang; 
- BO LDTBXH: Lath dao B, Ci,ic BTXH; 
- Thithng trrc HDND, UBND, Sâ LDTBXH tinh 
Ha Giang; 
- L.ru: VT, TH. 



BO TIUNG 

BO LAO BONG — TIIUNG BINH 
VAXAHQI 

S& 2906/LDTBXH-VP 
V/v trã 1i kin nghj cüa c1r tn gCri tài 

truâc k' h9p thu 3 Quôc hi khóa XV 

KInh gui: 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p — Tir do — Hnh phñc 

Ha Nói, ngày 05 tháng 8 nãm 2022 

- Doàn Di biu Quc hi tinh Ha Giang; 
- Doàn Di biêu Quôc hi tinh Gia Lai; 
- Doàn Di biêu Quôc hi tinh Däk Nong. 

B Lao dng - Thinmg birth và Xã hi than duqc kin nghj cüa cir tn các 
tinh: Ha Giang, Gia Lai, Däk Nông do Ban Dan nguyen, Uy ban Thumg vi Quôc 
hi chuyên den ti Cong van so 4871BDN ngày 14/6/2022, ni dung nhu sau: 

"Di nghj trInh Quc hç51 tha di /choán 2 Diu 17 Lut Ngwài cao tudi 
nám 2009 theo hrtóiig. Ngiro'i Ut di 80 tuói tró' len có hrcrng hiru cüng du'çrc 
hithng chInh sách báo trçl xa1 hói; dông th&i, quyêt djnh theo hrthng giám d5 tuói 
drrcic hwd'ng chInh sách báo trcrxã hôi. " (Kiên nghj so 57,) 

"Di nghj xem xét nghiên c&u trinh tha dli khoán 2, Diu 17 Lut Ngzthi 
cao tuOi theo hu-óng hg d3 tuOi ngw&i drtçrc hw&ng chInh sách báo trçl xã h5i Ut 
80 tuói xuOng 70 hoçic 75 tuOi dOi vó'i nhi?ng dOi tu'çing là ngzrài dan tç5c thiêu so 
và ngu'&i dang sinh sOng a viing dçc bitt  khó k/ian." (Kién nghj sO 58) 

"Kiln nghj xem xét trinh tha dli, bl sung Luçt NgirO'i cao tudi Vit Nam 
cho phui hop vái thrc tê hiên nay. Dc biçt, chz j den m(5t sO n5i dung sau. thOng 
nhdt ten gi chung cci quan tO chtc H5i Ut Trung irong den cc' sà; dja vi czaHç5i 
Ngrr&i cao tuôi cho turing xzng vo'i vi irl, vai trô cia ngu'ài cao tuói, chê d(5, 
chInh sách dói vái ngithi cao tuOi can náng cao hon nhu'ng giám d5 tuOi dirc'c thy 
hw&ng xuOng, các nOi dung có lien quan den can b hi..." (Kiên nghj sO 133) 

B Lao dng - Thucing binh và Xã hi trã l?yi nhu sau: 

Tip thu kin cüa cu tn, Bô Lao dng - Thung binh và Xã hi tiêp tiic 
chi dao các cc quan chuc nãng tong hçp ' kiên cCr tn, báo cáo cap có thârn quyên 
xem xét, quyêt djnh trong qua trinh nghiên cfru, sua dôi Lust Nguñ cao tuôi. 

Trên day là trâ lôi cta B Lao dng - Thi.rong binh và X hi, trãn tr9ng gui t 
Doàn Di biêu Quoc hi các tinh: Ha Giang, Gia Lai, Dàk Nông dê trâ Rn kiên ngh 
cüa cu tn.!. 

Nc'i nhân: 
- Nhii trên; 
- Ban Dan nguyen; 
- Uy ban Thtrong vv Quoc hci; 
- Doàn Chü tjch UBTWMTFQVN; 
- Van phOng ChInh phü; 
- ChU nhim VPQH; 
- BO trtxâng, Cht nhim VPCP; 
- B LDTBXH: Lnh dao BO, Ciic BTXH; 
- Thmg triIc HDND, UBND, Sà LDTBXH các tinh: 
Ha Giang, Gia Lai, Dâk Nông; 
-Liru:VT,TH. 

Dào Ng9c Dung 
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